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COMARCAS

Terceira Entrância

Comarca de Alta Floresta

Diretoria Do Fórum

Portaria

P O R T A R I A N.º 052/2018/DF

 A DRA. MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO, MMª JUÍZA DE DIREITO 

E DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE ALTA FLORESTA, ESTADO DE 

MATO GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E DE ACORDO 

COM O ARTIGO 97 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 04/90, DE 15.10.90, C/C O 

ARTIGO 99, § 1º E 52, XIV DA LEI Nº 4.964 DE 26.12.85.

 CONSIDERANDO o requerimento firmado pelo Servidor Ricardo Zapala 

Wetter, matrícula n. 20015, nos autos de Pedido de Providências nº 

3808-82.2018.811.0007 – Código 169639;

 RESOLVE:

 AUTORIZAR o Servidor RICARDO ZAPALA WETTER, Matrícula n. 20015, 

Analista do Judiciário no exercício da Função de Confiança de Gestor 

Administrativo 2, a usufruir 30 (trinta) dias de Licença-Prêmio, relativa ao 

quinquênio 2008/2013, no período compreendido entre 06/08/2018 a 

04/09/2018.

 P. R. I. Cumpra-se, remetendo-se cópia à Coordenadoria de Recursos 

Humanos do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

 Alta Floresta-MT, 26 de Julho de 2018.

 Milena Ramos de Lima e Souza Paro

Juíza de Direito e Diretora do Foro

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002133-67.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINI COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES DE PRODUTOS 

AGROPECUARIOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO SOUZA PONCE OAB - MT0009202A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

C. R. BATISTA MEDEIROS & CIA LTDA (EXECUTADO)

 

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

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

Diligência Negativa de Id 14425237, no prazo de 5 (cinco) dias. VINICIUS 

AUGUSTO JANS PAIVA Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001490-80.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUSA LIMA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE RENATO SALICIO FABIANO OAB - MT0014474S (ADVOGADO)

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

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

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

Laudos Periciais sob Id 14350265 e 14438053, no prazo de 10 (dez) dias, 

sob pena de presunção de concordância. VINICIUS AUGUSTO JANS 

PAIVA Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002321-60.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOHN RICARDO CARVALHAES MAZUREKI (REQUERIDO)

 

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

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

Diligência Negativa sob Id 14447005, no prazo de 5 (cinco) dias. VINICIUS 

AUGUSTO JANS PAIVA Gestor de Secretaria

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 101238 Nr: 2759-16.2012.811.0007

 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: Kikue Yasuda Ceballos

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

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

Silva - OAB:11206-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, impulsiono os presentes 

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

para no prazo de 10 (dez) dias, se manifestar nos autos, requerendo o 

que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 107520 Nr: 2898-31.2013.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CdCdLAdANMGSN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SMeCL-M, SM, JCdL

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, impulsiono os presentes 

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

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

que de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 118814 Nr: 6573-65.2014.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Pública Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bacaeri Florestal Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda 

Nacional - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fellipe Gebauer de Negreiro 

- OAB:14.583 OAB/MT, Luiz Carlos Moreira de Negreiro - 

OAB:3.530-A

 Ante o exposto, ACOLHO EM PARTE a Objeção de Pré-Executividade, 

pelas razões consignadas no bojo desta decisão, para SUSPENDER a 

exigibilidade do débito nº 45.951.727-9 e da presente EXECUÇÃO, com 

fundamento no artigo 151, II, do CTN, até o trânsito em julgado da ação 

declaratória c/c restituição de débito autos n° 4027-67.2010.4.01.3603 em 

tramite na Justiça Federal de Sinop-MT, nos termos do artigo 313, inciso V, 

“a”, do CPC/15.Intimem-se da presente decisão. Após, certifique-se e 

encaminhe-se os autos ao arquivo provisório, devendo a Secretaria da 

Vara proceder as anotações necessárias no Sistema Apolo.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 119069 Nr: 6775-42.2014.811.0007

 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): Adelir Maria Alberton Botega - EPP, Claudemir 

Botega, Adelir Maria Alberton Botega

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Carlos Icety Antunes - 

OAB:18032-A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Junior Aparecido Pereira - 

OAB:11736/MT

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

os presentes autos com a finalidade de intimação do patrono/advogado da 

parte executada, para que, no prazo de 03 (três) dias, faça a devolução 

dos autos de nº 6775-42.2014.811.007, Código: 119069.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 59777 Nr: 4359-14.2008.811.0007

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Usina Comércio de Jóias Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lidia de Oliveira, Pedro Henrique Surian

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERALDO DOS SANTOS 

DUARTE - OAB:16271, Flávio Gill Ferreira Machado - OAB:MT 10725, 

Sherlock Holmes da Silva - OAB:4237-B/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.: 128539 Nr: 4363-07.2015.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Terezinha de Jesus Albano

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

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

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

OAB:14.474-A/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): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 112100 Nr: 633-22.2014.811.0007

 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: Maria de Fátima dos Santos

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

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

OAB:10.494-MT, Nilton de Souza Arantes - OAB:10865/MT, Vinicius 

Botéquio - OAB:23354/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Diante do retorno dos autos do E. Tribunal de Justiça INTIMEM-SE as 

partes acerca do acórdão para que se manifeste conforme lhe convier no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 107694 Nr: 3091-46.2013.811.0007

 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: Clelia dos Santos, Benedita Iraci Lucheti dos Santos, 

Clovis dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clebes dos Santos - Espólio

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

- OAB:6205

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Fl. 47, intime-se a parte autora, para que se manifeste no prazo de 30 

dias, quanto ao teor da manifestação da Fazenda Pública Estadual.

Não havendo manifestação da Fazenda Pública Federal e Municipal, desde 

já determino sua intimação na forma do art. 629 do CPC/2015, ademais, 

havendo interesse de menor ou incapaz, abra-se vista dos autos ao MPE 

para manifestação, após tudo cumprido, certifique-se e retornem 

conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 136168 Nr: 935-80.2016.811.0007

 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: BDS, JDdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVS

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

OAB:MT 13120-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wellington da Silva 

Carvalhais - OAB:17219-O/MT

 Certifico e dou fé que nesta data, afixei o edital de intimação para 

pagamento das custas processuais no átrio do fórum, em lugar público.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 129754 Nr: 5000-55.2015.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eliana Aparecida Siroto de Brito

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pilotando Gostoso-G.F. de Melo e Cia Ltda-ME, 

Yamaha Motor do Brasil

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

OAB:17.811-0 MT, Francis Dias Paiva - OAB:15513-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADILSON JOSÉ CAMPOY - 

OAB:105.186/SP, Anna Laís Pacheco Gabriel - OAB:MT/18702-O, 

Elisangela Leite Quadra da Costa - OAB:MT/21075-O, FLÁVIO 

HENRIQUE RODRIGUES BRAGA - OAB:121.365/MG, MARCIO 

ALEXANDRE MALFATTI - OAB:139482, Nilton Nunes Gabriel - 

OAB:4342-B, PAULO MEDEIROS MAGALHÃES GOMES - 

OAB:84.344/MG, RAFAEL SIFFERT GIRUNDI DO NASCIMENTO - 

OAB:113.322/MG

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

Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, impulsiono os presentes 

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

para no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar nos autos, acerca do 

documento, fls 150/152, requerendo o que de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 66856 Nr: 6347-36.2009.811.0007

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Finasa BMC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clovis Siqueira de Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiane Belinati Garcia Lopes 

- OAB:314.260/SP, Herta de Oliveira Monteiro - OAB:73787/RS, Pio 

Freiria Junior - OAB:OAB/MT18678/A, Silmara Ruiz Matsura - 

OAB:MT 9.941-B

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

OAB:5126-A/MT

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

Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, impulsiono os presentes 

autos com a finalidade de intimação do(s) advogado(s) das partes, acerca 

do retorno dos presentes autos do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, para manifestação no prazo de 15 (quinze) dias.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1000771-64.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:
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MARIA APARECIDA DE LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA OAB - 

MT0008341S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDO SILVA DE CARVALHO - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELSON CRISTOVAO ROCHA OAB - MT0017811A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1000771-64.2017.8.11.0007 

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

ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA RÉU: 

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

ELSON CRISTOVAO ROCHA Vistos. Trata-se de Embargos de Declaração 

com efeitos modificativos interpostos por Maria Aparecida de Lima contra 

a sentença proferida nos autos, alegando, em síntese, haver omissão por 

não ter sido apreciado o pedido da condenação do embargado/requerido 

concernente ao pagamento das parcelas que vencerem durante a 

tramitação do feito até a efetivação do despejo (id 12608707). Informa que 

comunicou nos autos que a parte embargada/ré no mês de agosto de 

2017 desocupou o imóvel objeto deste feito (id 9688338), inclusive o 

embargado no mesmo mês de agosto de 2017 juntou aos autos mais um 

depósito judicial para garantir a condenação (id 9234205). Aduz que o 

pedido inicial foi de R$ 14.873,60, (quatorze mil e oitocentos e setenta e 

três reais e sessenta centavos) e a parte embargada depositou nos autos 

o valor de R$ 27.720,00 (vinte e sete mil e setecentos e vinte reais), 

garantindo a execução de acordo com o pedido dos autos. Requer a 

apreciação dos embargos visando condenar o embargado ao pagamento 

das parcelas vincendas durante ação até o mês de agosto de 2017. 

Intimada para se manifestar quanto aos embargos, à parte embargada 

quedou inerte, consoante certidão de id 13014775. Vieram-me os autos 

conclusos. É o relato do necessário. Fundamento e Decido. Os presentes 

embargos merecem ser conhecidos, eis que presentes os pressupostos 

de admissibilidade. No mérito, vejo que razão assiste a parte embargante. 

Explico. O artigo 1.022 do CPC/2015, dispõe que os embargos de 

declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial nas seguintes 

hipóteses: 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. A parte embargante, dentre os 

pedidos da inicial, formulou o seguinte pleito: “b) Seja a presente ação 

julgada totalmente procedente, para condenar o réu a efetuarem os 

pagamentos dos aluguéis atrasados com todas as atualizações e 

correções previstas no contrato de locação e na Lei que rege o presente 

contrato, acrescidos juros e correção monetária que vencerem durante a 

tramitação do feito, até a efetivação do despejo”. Assim, reexaminado a 

questão suscitada, vejo que a decisão guerreada merece reparo, tendo 

em vista que o pedido com relação às parcelas vincendas no curso do 

processo até o efetivo despejo da parte embargada não foi objeto de 

apreciação, resta, portanto, demonstra a omissão deste Juízo. O 

embargado desocupou o imóvel locado no mês de agosto de 2017, 

conforme informado nos autos pela própria embargante (id 9234205). 

Assim, como a presente ação foi ajuizada pela embargante em 

23/03/2017, às 16h03min34ss, conforme se extrai do Sistema PJe, deve o 

embargado ser condenado ao pagamento dos alugueis referente às 

parcelas vincendas. DISPOSITIVO. Ante o exposto, CONHEÇO os 

embargos, dando-lhes PROVIMENTO, para CONDENAR o 

requerido/embargado ao pagamento dos aluguéis que foram vencendo até 

o dia da efetiva desocupação do imóvel, que deverão ser devidamente 

atualizados a partir do vencimento de cada parcela vincenda pelo índice 

constante do contrato (IGPM), por tratar-se de danos materiais, 

aplicando-se a súmula 43 do STJ e juros de mora de 1% ao mês a contar 

do vencimento de cada parcela, conforme art. 397 do CC/02, acrescendo 

essa determinação na parte dispositiva da r. sentença. No mais, mantenho 

incólume a r. sentença. Cumpra-se o necessário. Alta Floresta-MT, 23 de 

julho de 2018. Tibério de Lucena Batista Juiz Substituto.

Sentença Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1000771-64.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DE LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA OAB - 

MT0008341S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDO SILVA DE CARVALHO - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELSON CRISTOVAO ROCHA OAB - MT0017811A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1000771-64.2017.8.11.0007 

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

ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA RÉU: 

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

ELSON CRISTOVAO ROCHA Vistos. Trata-se de Embargos de Declaração 

com efeitos modificativos interpostos por Maria Aparecida de Lima contra 

a sentença proferida nos autos, alegando, em síntese, haver omissão por 

não ter sido apreciado o pedido da condenação do embargado/requerido 

concernente ao pagamento das parcelas que vencerem durante a 

tramitação do feito até a efetivação do despejo (id 12608707). Informa que 

comunicou nos autos que a parte embargada/ré no mês de agosto de 

2017 desocupou o imóvel objeto deste feito (id 9688338), inclusive o 

embargado no mesmo mês de agosto de 2017 juntou aos autos mais um 

depósito judicial para garantir a condenação (id 9234205). Aduz que o 

pedido inicial foi de R$ 14.873,60, (quatorze mil e oitocentos e setenta e 

três reais e sessenta centavos) e a parte embargada depositou nos autos 

o valor de R$ 27.720,00 (vinte e sete mil e setecentos e vinte reais), 

garantindo a execução de acordo com o pedido dos autos. Requer a 

apreciação dos embargos visando condenar o embargado ao pagamento 

das parcelas vincendas durante ação até o mês de agosto de 2017. 

Intimada para se manifestar quanto aos embargos, à parte embargada 

quedou inerte, consoante certidão de id 13014775. Vieram-me os autos 

conclusos. É o relato do necessário. Fundamento e Decido. Os presentes 

embargos merecem ser conhecidos, eis que presentes os pressupostos 

de admissibilidade. No mérito, vejo que razão assiste a parte embargante. 

Explico. O artigo 1.022 do CPC/2015, dispõe que os embargos de 

declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial nas seguintes 

hipóteses: 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. A parte embargante, dentre os 

pedidos da inicial, formulou o seguinte pleito: “b) Seja a presente ação 

julgada totalmente procedente, para condenar o réu a efetuarem os 

pagamentos dos aluguéis atrasados com todas as atualizações e 

correções previstas no contrato de locação e na Lei que rege o presente 

contrato, acrescidos juros e correção monetária que vencerem durante a 

tramitação do feito, até a efetivação do despejo”. Assim, reexaminado a 

questão suscitada, vejo que a decisão guerreada merece reparo, tendo 

em vista que o pedido com relação às parcelas vincendas no curso do 

processo até o efetivo despejo da parte embargada não foi objeto de 

apreciação, resta, portanto, demonstra a omissão deste Juízo. O 

embargado desocupou o imóvel locado no mês de agosto de 2017, 

conforme informado nos autos pela própria embargante (id 9234205). 

Assim, como a presente ação foi ajuizada pela embargante em 

23/03/2017, às 16h03min34ss, conforme se extrai do Sistema PJe, deve o 

embargado ser condenado ao pagamento dos alugueis referente às 

parcelas vincendas. DISPOSITIVO. Ante o exposto, CONHEÇO os 

embargos, dando-lhes PROVIMENTO, para CONDENAR o 

requerido/embargado ao pagamento dos aluguéis que foram vencendo até 

o dia da efetiva desocupação do imóvel, que deverão ser devidamente 

atualizados a partir do vencimento de cada parcela vincenda pelo índice 

constante do contrato (IGPM), por tratar-se de danos materiais, 
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aplicando-se a súmula 43 do STJ e juros de mora de 1% ao mês a contar 

do vencimento de cada parcela, conforme art. 397 do CC/02, acrescendo 

essa determinação na parte dispositiva da r. sentença. No mais, mantenho 

incólume a r. sentença. Cumpra-se o necessário. Alta Floresta-MT, 23 de 

julho de 2018. Tibério de Lucena Batista Juiz Substituto.

2ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002614-30.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CASAGRANDA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA (AUTOR)

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:

MAURICIO DA SILVA (RÉU)

 

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: 1002620-37.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CASAGRANDA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA (AUTOR)

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:

JOVAIR CAMILO PEREIRA (RÉU)

 

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).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002670-63.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WESLEY RODRIGUES ARANTES OAB - MT0013616A (ADVOGADO)

TATIANE ALVES SALLES DOS SANTOS OAB - MT23084/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO JOSE LEMOS DE BRITO (RÉU)

 

Processo: 1002670-63.2018.8.11.0007 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) 

Nos termos da legislação vigente e Ordem de Serviço Nº 001/2017-GAB, 

impulsiono o presente feito a fim de intimar o o(a) advogado(a) da parte 

autora acerca da decisão de id. 14409553, com audiência de conciliação 

designada para o dia 3 de outubro de 2018, às 13h40min, no CEJUSC - 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Alta Floresta/MT, 

devendo providenciar o comparecimento do(a) autor(a) à audiência 

designada. Alta Floresta-MT, 30 de julho de 2018. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

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

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001472-59.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MILTON FERREIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO)

JOSE RENATO SALICIO FABIANO OAB - MT0014474S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Numero do Processo: 1001472-59.2016.8.11.0007 

AUTOR: JOSE MILTON FERREIRA DA SILVA RÉU: INSTITUTO NACIONAL 

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

concessão de auxílio doença c/c aposentadoria por invalidez com pedido 

de tutela de urgência, aforada por José Milton Ferreira da Silva em face do 

Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS. Em sede de antecipação 

dos efeitos da tutela pleiteou a imediata implantação do benefício, e, no 

mérito, o beneficio de aposentadoria por invalidez, sendo constatada a 

incapacidade definitiva. Com a Exordial, vieram os documentos. 

Determinação para emendar a inicial ao Id. 4577062, com o cumprimento 

ao id. 6120660. Ao Id. 9120910 fora determinada a juntada do 

indeferimento administrativo aos autos, em atendimento o autor juntou 

petição de Id. 12100630. Recebida a Inicial, deferiu-se a gratuidade de 

justiça e postergou-se a concessão da antecipação dos efeitos da tutela 

para após o contraditório e determinou-se a citação do requerido. 

Apresentada Contestação ao Id. 10827988 c/c documentos, bem como 

suscitou “preliminar” quanto à prescrição das parcelas vencidas 

anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação. 

Sobreveio a impugnação à contestação ao Id. 13579042. Certidão de 

tempestividade da contestação (Id. 13996196). Vieram-me conclusos. De 

largada, vislumbro que a alegação de prescrição ventilada pela autarquia 

não merece acolhimento, pois o requerimento do benefício se deu em 

24.04.2016, não havendo, nesta demanda, a possibilidade de ocorrência 

da preliminar prevista no parágrafo único, do art. 103, da Lei 8.213/91, 

estando REJEITADA a matéria. Não havendo questões processuais 

pendentes de apreciação, declaro saneado o feito. Defiro a produção de 

prova pericial. Nos termos do Convênio nº 03/2013, celebrado entre a 

Justiça Federal e o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, bem 

como do Ofício Circular nº 276/2014-DJA/CGC e das Resoluções nº 

541/2007 e nº 00305/2014, ambas do Conselho da Justiça Federal, 

NOMEIO como perita judicial a Dra. Fernanda Sutilo Martins, CRM/MT 4232, 

para realizar a perícia médica na parte autora, razão por que FIXO os 

honorários em R$ 200,00 (duzentos reais), em observância à tabela V da 

Resolução nº 00305/2014-CJF. Agendada a data e horário para o exame, 

proceda a INTIMAÇÃO dos interessados para comparecimento ao ato 

processual, consignando-se que o laudo pericial deverá ser apresentado 

a este juízo no prazo de 30 dias, contado a partir da data da realização da 

perícia. Juntamente com o mandado de intimação, conste a advertência 

para que o médico nomeado compareça com seus documentos pessoais 

junto à Secretaria desta Vara, para que realize seu cadastro junto ao 

Sistema de Assistência Judiciária Gratuita, caso ainda não tenha sido 

realizado referido cadastro. ENCAMINHE-SE à Sra. Perita cópia da inicial, 

dos quesitos apresentados pela parte autora, de eventuais atestados 

médicos e resultados de exames que instruem a inicial, bem como dos 

quesitos deste Juízo e da parte ré (cuja cópia se encontra encartada no 

ofício supra mencionado, arquivado na Secretaria da Vara). INTIME-SE a 

parte autora para, em cinco (05) dias, querendo, nomear assistente 

técnico e apresentar quesito. Estabeleço como QUESITOS DO JUÍZO: a) A 

parte autora é portadora de deficiência/moléstia/doença? De que tipo? b) 

A parte autora é incapacitada para trabalhar? c) A incapacidade da parte 

autora para o trabalho é parcial ou total? Explique. d) A incapacidade da 

parte autora para o trabalho é permanente ou temporária? Caso 

temporária, por quanto tempo é a incapacidade da autora? e) Havendo 

incapacidade, aproximadamente desde quando ela existe? f) A 

deficiência/moléstia/doença de que é portadora a parte autora encontra-se 

em fase evolutiva ou residual? g) Constatada a incapacidade para o 

trabalho e, não sendo possível precisar a época aproximada do advento 

desta (a incapacidade), pode-se afirmar que tal incapacidade decorre da 

evolução/agravamento da deficiência/moléstia/doença de que é portadora 

a parte autora? h) Qual a atividade laboral da parte autora? Desde quando 

exerce essa atividade? i) A incapacidade, se existente, é para qualquer 

atividade laboral ou apenas para a atividade habitual da parte autora? É 

possível a reabilitação para outra atividade que lhe garanta a subsistência, 

considerando o grau de instrução da autora, suas condições financeiras, 
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idade e acesso a atividades de reabilitação? j) A parte autora é incapaz 

para a vida independente? k) A deficiência/moléstia de que é portadora a 

parte autora traz limitações em sua vida? Que tipos de limitações? l) Existe 

tratamento para o mal da parte autora? Caso positivo, qual o valor 

aproximado do tratamento? m) O tratamento traz efeitos colaterais? 

Quais? n) Esses efeitos colaterais impedem que a parte autora exerça 

alguma atividade braçal? Uma vez designada data para realização da 

perícia, INTIME-SE a parte autora para comparecer no local, dia e horário 

designados para se submeter ao exame pericial. Após a juntada do laudo, 

com o encaminhamento dos autos, INTIME-SE o requerido para se 

manifestar acerca do laudo médico, consignando que o silêncio importará 

na presunção de concordância com o laudo pericial. Posteriormente, 

INTIME-SE a parte requerente para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar 

sobre a perícia, quando poderá, se for o caso, impugnar documentos e 

teses levantadas na contestação. Com a manifestação das partes ou 

decorrido o prazo in albis para tanto, REQUISITE-SE pagamento dos 

honorários periciais junto ao Sistema de Assistência Judiciária Gratuita, 

mediante prévio cadastramento do profissional no respectivo Sistema 

(anexando cópia da presente nomeação). Por fim, façam os autos 

CONCLUSOS para apreciação do pedido de antecipação dos efeitos da 

tutela. Cumpra-se. Expedindo-se o necessário. Alta Floresta, 30 de julho 

de 2018. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002597-28.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

QUITERIA MONTEIRO DA SILVA BOTEQUIO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMILSON DONIZETE BOTEQUIO OAB - MT0010494A (ADVOGADO)

VINICIUS BOTEQUIO OAB - MT23354/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Numero do Processo: 1002597-28.2017.8.11.0007 

AUTOR: QUITERIA MONTEIRO DA SILVA BOTEQUIO RÉU: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se de ação que visa à 

concessão de auxílio doença c/c aposentadoria por invalidez com pedido 

de tutela de urgência, aforada por Quiteria Monteiro da Silva em face do 

Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS. Em sede de antecipação 

dos efeitos da tutela pleiteou a imediata implantação do benefício, e, no 

mérito, o beneficio de aposentadoria por invalidez, sendo constatada a 

incapacidade definitiva. Com a Exordial, vieram os documentos. Recebida 

a Inicial, deferiu-se a gratuidade de justiça e postergou-se a concessão da 

antecipação dos efeitos da tutela para após o contraditório e 

determinou-se a citação do requerido. Apresentada Contestação ao Id. 

10888945 c/c documentos, bem como suscitou “preliminar” quanto à 

prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que 

precede o ajuizamento da ação. Certidão de tempestividade da 

contestação (Id. 11551357). Sobreveio a impugnação à contestação ao Id. 

11960425. Intimação das partes para especificarem provas, com 

manifestação das partes aos Id’s. 12711329 e 12890995. Vieram-me 

conclusos. De largada, vislumbro que a alegação de prescrição ventilada 

pela autarquia não merece acolhimento, pois o pedido de prorrogação do 

benefício se deu em 07.10.2013, não havendo, nesta demanda, a 

possibilidade de ocorrência da preliminar prevista no parágrafo único, do 

art. 103, da Lei 8.213/91, estando REJEITADA a matéria. Não havendo 

questões processuais pendentes de apreciação, declaro saneado o feito. 

Defiro a produção de prova pericial. Nos termos do Convênio nº 03/2013, 

celebrado entre a Justiça Federal e o Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, bem como do Ofício Circular nº 276/2014-DJA/CGC e das 

Resoluções nº 541/2007 e nº 00305/2014, ambas do Conselho da Justiça 

Federal, NOMEIO como perita judicial a Dra. Fernanda Sutilo Martins, 

CRM/MT 4232, para realizar a perícia médica na parte autora, razão por 

que FIXO os honorários em R$ 200,00 (duzentos reais), em observância à 

tabela V da Resolução nº 00305/2014-CJF. Agendada a data e horário 

para o exame, proceda a INTIMAÇÃO dos interessados para 

comparecimento ao ato processual, consignando-se que o laudo pericial 

deverá ser apresentado a este juízo no prazo de 30 dias, contado a partir 

da data da realização da perícia. Juntamente com o mandado de intimação, 

conste a advertência para que o médico nomeado compareça com seus 

documentos pessoais junto à Secretaria desta Vara, para que realize seu 

cadastro junto ao Sistema de Assistência Judiciária Gratuita, caso ainda 

não tenha sido realizado referido cadastro. ENCAMINHE-SE à Sra. Perita 

cópia da inicial, dos quesitos apresentados pela parte autora, de eventuais 

atestados médicos e resultados de exames que instruem a inicial, bem 

como dos quesitos deste Juízo e da parte ré (cuja cópia se encontra 

encartada no ofício supra mencionado, arquivado na Secretaria da Vara). 

INTIME-SE a parte autora para, em cinco (05) dias, querendo, nomear 

assistente técnico e apresentar quesito. Estabeleço como QUESITOS DO 

JUÍZO: a) A parte autora é portadora de deficiência/moléstia/doença? De 

que tipo? b) A parte autora é incapacitada para trabalhar? c) A 

incapacidade da parte autora para o trabalho é parcial ou total? Explique. 

d) A incapacidade da parte autora para o trabalho é permanente ou 

temporária? Caso temporária, por quanto tempo é a incapacidade da 

autora? e) Havendo incapacidade, aproximadamente desde quando ela 

existe? f) A deficiência/moléstia/doença de que é portadora a parte autora 

encontra-se em fase evolutiva ou residual? g) Constatada a incapacidade 

para o trabalho e, não sendo possível precisar a época aproximada do 

advento desta (a incapacidade), pode-se afirmar que tal incapacidade 

decorre da evolução/agravamento da deficiência/moléstia/doença de que 

é portadora a parte autora? h) Qual a atividade laboral da parte autora? 

Desde quando exerce essa atividade? i) A incapacidade, se existente, é 

para qualquer atividade laboral ou apenas para a atividade habitual da 

parte autora? É possível a reabilitação para outra atividade que lhe garanta 

a subsistência, considerando o grau de instrução da autora, suas 

condições financeiras, idade e acesso a atividades de reabilitação? j) A 

parte autora é incapaz para a vida independente? k) A deficiência/moléstia 

de que é portadora a parte autora traz limitações em sua vida? Que tipos 

de limitações? l) Existe tratamento para o mal da parte autora? Caso 

positivo, qual o valor aproximado do tratamento? m) O tratamento traz 

efeitos colaterais? Quais? n) Esses efeitos colaterais impedem que a parte 

autora exerça alguma atividade braçal? Uma vez designada data para 

realização da perícia, INTIME-SE a parte autora para comparecer no local, 

dia e horário designados para se submeter ao exame pericial. Após a 

juntada do laudo, com o encaminhamento dos autos, INTIME-SE o requerido 

para se manifestar acerca do laudo médico, consignando que o silêncio 

importará na presunção de concordância com o laudo pericial. 

Posteriormente, INTIME-SE a parte requerente para, no prazo de 10 (dez) 

dias, manifestar sobre a perícia, quando poderá, se for o caso, impugnar 

documentos e teses levantadas na contestação. Com a manifestação das 

partes ou decorrido o prazo in albis para tanto, REQUISITE-SE pagamento 

dos honorários periciais junto ao Sistema de Assistência Judiciária 

Gratuita, mediante prévio cadastramento do profissional no respectivo 

Sistema (anexando cópia da presente nomeação). Por fim, façam os autos 

CONCLUSOS para apreciação do pedido de antecipação dos efeitos da 

tutela. Cumpra-se. Expedindo-se o necessário. Alta Floresta, 30 de julho 

de 2018. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002363-12.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ELSON DE JESUS COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IORLECIA SILVA COSTA CONTINI OAB - 972.726.631-20 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

Processo: 1002363-12.2018.8.11.0007 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) 

Nos termos da legislação vigente e Ordem de Serviço Nº 001/2017-GAB, 

impulsiono o presente feito a fim de intimar o o(a) advogado(a) da parte 

autora para ciência acerca da decisão de id. 14440807. Alta Floresta-MT, 

30 de julho de 2018. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos termos 

do artigo 9º da lei 11.419/2006.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001999-74.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ALVES DE BRITO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL GOMES NETO OAB - MT0016341A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)
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Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Numero do Processo: 1001999-74.2017.8.11.0007 

AUTOR: MARCOS ALVES DE BRITO RÉU: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE 

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

auxílio doença, aforada por Marcos Alves de Brito em face do Instituto 

Nacional de Seguridade Social – INSS. Com a exordial, vieram os 

documentos. Recebida a Inicial, deferiu-se a gratuidade de justiça, deixou 

de designar audiência de conciliação, determinou-se a citação da 

requerida. Apresentada Contestação ao Id. 9809591 c/c documentos, 

suscitou “preliminar” quanto à prescrição das parcelas vencidas 

anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação. Certidão 

de tempestividade da contestação (Id. 12589588). A parte requerente se 

manifestou ao Id. 12803640, pugnando pela designação de pericia médica. 

Vieram-me conclusos. De largada, vislumbro que a alegação de 

prescrição ventilada pela autarquia não merece acolhimento, pois o pedido 

de prorrogação do benefício se deu em 15.10.2015, não havendo, nesta 

demanda, a possibilidade de ocorrência da preliminar prevista no 

parágrafo único, do art. 103, da Lei 8.213/91, estando REJEITADA a 

matéria. Não havendo questões processuais pendentes de apreciação, 

declaro saneado o feito. Defiro a produção de prova pericial. Nos termos 

do Convênio nº 03/2013, celebrado entre a Justiça Federal e o Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, bem como do Ofício Circular nº 

276/2014-DJA/CGC e das Resoluções nº 541/2007 e nº 00305/2014, 

ambas do Conselho da Justiça Federal, NOMEIO como perita judicial a Dra. 

Fernanda Sutilo Martins, CRM/MT 4232, para realizar a perícia médica na 

parte autora, razão por que FIXO os honorários em R$ 200,00 (duzentos 

reais), em observância à tabela V da Resolução nº 00305/2014-CJF. 

Agendada a data e horário para o exame, proceda a INTIMAÇÃO dos 

interessados para comparecimento ao ato processual, consignando-se 

que o laudo pericial deverá ser apresentado a este juízo no prazo de 30 

dias, contado a partir da data da realização da perícia. Juntamente com o 

mandado de intimação, conste a advertência para que o médico nomeado 

compareça com seus documentos pessoais junto à Secretaria desta Vara, 

para que realize seu cadastro junto ao Sistema de Assistência Judiciária 

Gratuita, caso ainda não tenha sido realizado referido cadastro. 

ENCAMINHE-SE à Sra. Perita cópia da inicial, dos quesitos apresentados 

pela parte autora, de eventuais atestados médicos e resultados de 

exames que instruem a inicial, bem como dos quesitos deste Juízo e da 

parte ré (cuja cópia se encontra encartada no ofício supra mencionado, 

arquivado na Secretaria da Vara). INTIME-SE a parte autora para, em cinco 

(05) dias, querendo, nomear assistente técnico e apresentar quesito. 

Estabeleço como QUESITOS DO JUÍZO: a) A parte autora é portadora de 

deficiência/moléstia/doença? De que tipo? b) A parte autora é incapacitada 

para trabalhar? c) A incapacidade da parte autora para o trabalho é 

parcial ou total? Explique. d) A incapacidade da parte autora para o 

trabalho é permanente ou temporária? Caso temporária, por quanto tempo 

é a incapacidade da autora? e) Havendo incapacidade, aproximadamente 

desde quando ela existe? f) A deficiência/moléstia/doença de que é 

portadora a parte autora encontra-se em fase evolutiva ou residual? g) 

Constatada a incapacidade para o trabalho e, não sendo possível precisar 

a época aproximada do advento desta (a incapacidade), pode-se afirmar 

que tal incapacidade decorre da evolução/agravamento da 

deficiência/moléstia/doença de que é portadora a parte autora? h) Qual a 

atividade laboral da parte autora? Desde quando exerce essa atividade? i) 

A incapacidade, se existente, é para qualquer atividade laboral ou apenas 

para a atividade habitual da parte autora? É possível a reabilitação para 

outra atividade que lhe garanta a subsistência, considerando o grau de 

instrução da autora, suas condições financeiras, idade e acesso a 

atividades de reabilitação? j) A parte autora é incapaz para a vida 

independente? k) A deficiência/moléstia de que é portadora a parte autora 

traz limitações em sua vida? Que tipos de limitações? l) Existe tratamento 

para o mal da parte autora? Caso positivo, qual o valor aproximado do 

tratamento? m) O tratamento traz efeitos colaterais? Quais? n) Esses 

efeitos colaterais impedem que a parte autora exerça alguma atividade 

braçal? Uma vez designada data para realização da perícia, INTIME-SE a 

parte autora para comparecer no local, dia e horário designados para se 

submeter ao exame pericial. Após a juntada do laudo, com o 

encaminhamento dos autos, INTIME-SE o requerido para se manifestar 

acerca do laudo médico, consignando que o silêncio importará na 

presunção de concordância com o laudo pericial. Posteriormente, 

INTIME-SE a parte requerente para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar 

sobre a perícia, quando poderá, se for o caso, impugnar documentos e 

teses levantadas na contestação. Com a manifestação das partes ou 

decorrido o prazo in albis para tanto, REQUISITE-SE pagamento dos 

honorários periciais junto ao Sistema de Assistência Judiciária Gratuita, 

mediante prévio cadastramento do profissional no respectivo Sistema 

(anexando cópia da presente nomeação). Por fim, façam os autos 

CONCLUSOS. Cumpra-se. Expedindo-se o necessário. Alta Floresta, 30 de 

julho de 2018. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000787-18.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SEVERINO BRUNO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO LUIZ DO AMARAL OAB - MT0013120S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Numero do Processo: 1000787-18.2017.8.11.0007 

AUTOR: SEVERINO BRUNO RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos. Trata-se de ação que visa à concessão de auxílio doença 

c/c aposentadoria por invalidez com pedido de tutela de urgência, aforada 

por Severino Bruno em face do Instituto Nacional de Seguridade Social – 

INSS. Em sede de antecipação dos efeitos da tutela pleiteou a imediata 

implantação do benefício, e, no mérito, o beneficio de aposentadoria por 

invalidez, sendo constatada a incapacidade definitiva. Com a Exordial, 

vieram documentos. Intimação da parte autora para comprovar a 

hipossuficiência ao Id. 5621594, em atendimento a parte requerente se 

manifestou ao Id. 5795044. Recebida a Inicial, deferiu-se a gratuidade de 

justiça e postergou-se a concessão da antecipação dos efeitos da tutela 

para após o contraditório e determinou-se a citação da requerida. 

Apresentada Contestação ao Id. 11162609 c/c documentos, bem como 

suscitou “preliminar” quanto à prescrição das parcelas vencidas 

anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação. Certidão 

de tempestividade da contestação (Id. 14088504). Sobreveio a 

impugnação à contestação ao Id. 14197928. Vieram-me conclusos. De 

largada, vislumbro que a alegação de prescrição ventilada pela autarquia 

não merece acolhimento, pois o pedido de prorrogação do benefício se 

deu em 25.05.2016, não havendo, nesta demanda, a possibilidade de 

ocorrência da preliminar prevista no parágrafo único, do art. 103, da Lei 

8.213/91, estando REJEITADA a matéria. Não havendo questões 

processuais pendentes de apreciação, declaro saneado o feito. Defiro a 

produção de prova pericial. Nos termos do Convênio nº 03/2013, 

celebrado entre a Justiça Federal e o Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, bem como do Ofício Circular nº 276/2014-DJA/CGC e das 

Resoluções nº 541/2007 e nº 00305/2014, ambas do Conselho da Justiça 

Federal, NOMEIO como perita judicial a Dra. Fernanda Sutilo Martins, 

CRM/MT 4232, para realizar a perícia médica na parte autora, razão por 

que FIXO os honorários em R$ 200,00 (duzentos reais), em observância à 

tabela V da Resolução nº 00305/2014-CJF. Agendada a data e horário 

para o exame, proceda a INTIMAÇÃO dos interessados para 

comparecimento ao ato processual, consignando-se que o laudo pericial 

deverá ser apresentado a este juízo no prazo de 30 dias, contado a partir 

da data da realização da perícia. Juntamente com o mandado de intimação, 

conste a advertência para que o médico nomeado compareça com seus 

documentos pessoais junto à Secretaria desta Vara, para que realize seu 

cadastro junto ao Sistema de Assistência Judiciária Gratuita, caso ainda 

não tenha sido realizado referido cadastro. ENCAMINHE-SE à Sra. Perita 

cópia da inicial, dos quesitos apresentados pela parte autora, de eventuais 

atestados médicos e resultados de exames que instruem a inicial, bem 

como dos quesitos deste Juízo e da parte ré (cuja cópia se encontra 

encartada no ofício supra mencionado, arquivado na Secretaria da Vara). 

INTIME-SE a parte autora para, em cinco (05) dias, querendo, nomear 

assistente técnico e apresentar quesito. Estabeleço como QUESITOS DO 

JUÍZO: a) A parte autora é portadora de deficiência/moléstia/doença? De 

que tipo? b) A parte autora é incapacitada para trabalhar? c) A 

incapacidade da parte autora para o trabalho é parcial ou total? Explique. 

d) A incapacidade da parte autora para o trabalho é permanente ou 
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temporária? Caso temporária, por quanto tempo é a incapacidade da 

autora? e) Havendo incapacidade, aproximadamente desde quando ela 

existe? f) A deficiência/moléstia/doença de que é portadora a parte autora 

encontra-se em fase evolutiva ou residual? g) Constatada a incapacidade 

para o trabalho e, não sendo possível precisar a época aproximada do 

advento desta (a incapacidade), pode-se afirmar que tal incapacidade 

decorre da evolução/agravamento da deficiência/moléstia/doença de que 

é portadora a parte autora? h) Qual a atividade laboral da parte autora? 

Desde quando exerce essa atividade? i) A incapacidade, se existente, é 

para qualquer atividade laboral ou apenas para a atividade habitual da 

parte autora? É possível a reabilitação para outra atividade que lhe garanta 

a subsistência, considerando o grau de instrução da autora, suas 

condições financeiras, idade e acesso a atividades de reabilitação? j) A 

parte autora é incapaz para a vida independente? k) A deficiência/moléstia 

de que é portadora a parte autora traz limitações em sua vida? Que tipos 

de limitações? l) Existe tratamento para o mal da parte autora? Caso 

positivo, qual o valor aproximado do tratamento? m) O tratamento traz 

efeitos colaterais? Quais? n) Esses efeitos colaterais impedem que a parte 

autora exerça alguma atividade braçal? Uma vez designada data para 

realização da perícia, INTIME-SE a parte autora para comparecer no local, 

dia e horário designados para se submeter ao exame pericial. Após a 

juntada do laudo, com o encaminhamento dos autos, INTIME-SE o requerido 

para se manifestar acerca do laudo médico, consignando que o silêncio 

importará na presunção de concordância com o laudo pericial. 

Posteriormente, INTIME-SE a parte requerente para, no prazo de 10 (dez) 

dias, manifestar sobre a perícia, quando poderá, se for o caso, impugnar 

documentos e teses levantadas na contestação. Com a manifestação das 

partes ou decorrido o prazo in albis para tanto, REQUISITE-SE pagamento 

dos honorários periciais junto ao Sistema de Assistência Judiciária 

Gratuita, mediante prévio cadastramento do profissional no respectivo 

Sistema (anexando cópia da presente nomeação). Por fim, façam os autos 

CONCLUSOS para apreciação do pedido de antecipação dos efeitos da 

tutela. Cumpra-se. Expedindo-se o necessário. Alta Floresta, 30 de julho 

de 2018. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002499-43.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE VALDIR BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANSSIELY LONGHINI CARLOS POSSAMAE OAB - MT0019968A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Numero do Processo: 1002499-43.2017.8.11.0007 

REQUERENTE: JOSE VALDIR BARBOSA REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se de ação que visa à 

concessão de auxílio doença c/c aposentadoria por invalidez com pedido 

de tutela de urgência, aforada por Jose Valdir Barbosa em face do 

Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS. Em sede de antecipação 

dos efeitos da tutela pleiteou a imediata implantação do benefício, e, no 

mérito, o beneficio de aposentadoria por invalidez, sendo constatada a 

incapacidade definitiva. Com a Exordial, vieram documentos. Intimação da 

parte requerente para emendar a inicial (Id. 9061455), em atendimento se 

manifestou sob o Id. 9330460. Recebida a Inicial, deferiu-se a gratuidade 

de justiça, deixou de designar audiência de conciliação e determinou-se a 

citação da requerida. A autarquia requerida apresentou Contestação ao Id. 

10825466 c/c documentos, bem como suscitou “preliminar” quanto à 

prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que 

precede o ajuizamento da ação. Sobreveio a impugnação à contestação 

ao Id. 11879667. Certidão de tempestividade da contestação (Id. 

11894009). Intimação das partes para especificarem provas (Id. 

12505247). Manifestação da parte requerente pugnando pela produção de 

prova pericial (Id. 12951638). Certidão de decurso do prazo para 

manifestação da requerida (Id. 14292799). Vieram-me conclusos. De 

largada, vislumbro que a alegação de prescrição ventilada pela autarquia 

não merece acolhimento, pois o requerimento administrativo do benefício 

se deu em 17.11.2016, não havendo, nesta demanda, a possibilidade de 

ocorrência da preliminar prevista no parágrafo único, do art. 103, da Lei 

8.213/91, estando REJEITADA a matéria. Não havendo questões 

processuais pendentes de apreciação, declaro saneado o feito. Defiro a 

produção de prova pericial. Nos termos do Convênio nº 03/2013, 

celebrado entre a Justiça Federal e o Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, bem como do Ofício Circular nº 276/2014-DJA/CGC e das 

Resoluções nº 541/2007 e nº 00305/2014, ambas do Conselho da Justiça 

Federal, NOMEIO como perita judicial a Dra. Fernanda Sutilo Martins, 

CRM/MT 4232, para realizar a perícia médica na parte autora, razão por 

que FIXO os honorários em R$ 200,00 (duzentos reais), em observância à 

tabela V da Resolução nº 00305/2014-CJF. Agendada a data e horário 

para o exame, proceda a INTIMAÇÃO dos interessados para 

comparecimento ao ato processual, consignando-se que o laudo pericial 

deverá ser apresentado a este juízo no prazo de 30 dias, contado a partir 

da data da realização da perícia. Juntamente com o mandado de intimação, 

conste a advertência para que o médico nomeado compareça com seus 

documentos pessoais junto à Secretaria desta Vara, para que realize seu 

cadastro junto ao Sistema de Assistência Judiciária Gratuita, caso ainda 

não tenha sido realizado referido cadastro. ENCAMINHE-SE à Sra. Perita 

cópia da inicial, dos quesitos apresentados pela parte autora, de eventuais 

atestados médicos e resultados de exames que instruem a inicial, bem 

como dos quesitos deste Juízo e da parte ré (cuja cópia se encontra 

encartada no ofício supra mencionado, arquivado na Secretaria da Vara). 

INTIME-SE a parte autora para, em cinco (05) dias, querendo, nomear 

assistente técnico e apresentar quesito. Estabeleço como QUESITOS DO 

JUÍZO: a) A parte autora é portadora de deficiência/moléstia/doença? De 

que tipo? b) A parte autora é incapacitada para trabalhar? c) A 

incapacidade da parte autora para o trabalho é parcial ou total? Explique. 

d) A incapacidade da parte autora para o trabalho é permanente ou 

temporária? Caso temporária, por quanto tempo é a incapacidade da 

autora? e) Havendo incapacidade, aproximadamente desde quando ela 

existe? f) A deficiência/moléstia/doença de que é portadora a parte autora 

encontra-se em fase evolutiva ou residual? g) Constatada a incapacidade 

para o trabalho e, não sendo possível precisar a época aproximada do 

advento desta (a incapacidade), pode-se afirmar que tal incapacidade 

decorre da evolução/agravamento da deficiência/moléstia/doença de que 

é portadora a parte autora? h) Qual a atividade laboral da parte autora? 

Desde quando exerce essa atividade? i) A incapacidade, se existente, é 

para qualquer atividade laboral ou apenas para a atividade habitual da 

parte autora? É possível a reabilitação para outra atividade que lhe garanta 

a subsistência, considerando o grau de instrução da autora, suas 

condições financeiras, idade e acesso a atividades de reabilitação? j) A 

parte autora é incapaz para a vida independente? k) A deficiência/moléstia 

de que é portadora a parte autora traz limitações em sua vida? Que tipos 

de limitações? l) Existe tratamento para o mal da parte autora? Caso 

positivo, qual o valor aproximado do tratamento? m) O tratamento traz 

efeitos colaterais? Quais? n) Esses efeitos colaterais impedem que a parte 

autora exerça alguma atividade braçal? Uma vez designada data para 

realização da perícia, INTIME-SE a parte autora para comparecer no local, 

dia e horário designados para se submeter ao exame pericial. Após a 

juntada do laudo, com o encaminhamento dos autos, INTIME-SE a requerida 

para se manifestar acerca do laudo médico, consignando que o silêncio 

importará na presunção de concordância com o laudo pericial. 

Posteriormente, INTIME-SE a parte requerente para, no prazo de 10 (dez) 

dias, manifestar sobre a perícia, quando poderá, se for o caso, impugnar 

documentos e teses levantadas na contestação. Com a manifestação das 

partes ou decorrido o prazo in albis para tanto, REQUISITE-SE pagamento 

dos honorários periciais junto ao Sistema de Assistência Judiciária 

Gratuita, mediante prévio cadastramento do profissional no respectivo 

Sistema (anexando cópia da presente nomeação). Por fim, façam os autos 

CONCLUSOS para apreciação do pedido de antecipação dos efeitos da 

tutela. Cumpra-se. Expedindo-se o necessário. Alta Floresta, 30 de julho 

de 2018. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000525-68.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ERONILDES BATISTA CRUZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL GOMES NETO OAB - MT0016341A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Numero do Processo: 1000525-68.2017.8.11.0007 

AUTOR: ERONILDES BATISTA CRUZ RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

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

benefício de Aposentadoria por Idade – trabalhador rural, com pedido de 

Tutela Antecipada aforada por Eronildes Batista Da Cruz em face do 

Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS. Em sede de antecipação 

dos efeitos da tutela pleiteou a imediata implantação do benefício, e, no 

mérito, a confirmação dos efeitos da tutela. Com a Exordial, vieram 

documentos. Recebida a Inicial sob Id 4974516, deferiu-se a gratuidade de 

justiça e denegou-se a concessão da tutela provisória. Determinou-se 

ainda a citação do requerido. A autarquia apresentou contestação sob Id. 

6116775 c/c documentos, bem como suscitou “preliminar” quanto à 

prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que 

precede o ajuizamento da ação. Certidão de tempestividade da 

contestação ao Id. 10817740. Sobreveio a Impugnação à Contestação sob 

o Id 13146444. Vieram-me conclusos. É o breve relatório. DECIDO. De 

largada, vislumbro que a alegação de prescrição ventilada pela autarquia 

não merece acolhimento, pois o requerimento administrativo do benefício 

se deu em 25.10.2016, não havendo, nesta demanda, a possibilidade de 

ocorrência da preliminar prevista no parágrafo único, do art. 103, da Lei 

8.213/91, estando REJEITADA a matéria. Não havendo questões 

processuais pendentes de apreciação, declaro saneado o feito. 

Observando o que preceituam os incisos II e IV, do art. 357, do CPC, fixo 

como pontos controvertidos: a) o exercício de atividade rural pela Autora, 

durante o período de carência, de modo a configurar sua qualidade de 

segurado especial; b) o caráter da atividade rural (economia domiciliar, 

empregado, etc.). Ademais, INTIMEM-SE as partes a especificarem outras 

e eventuais provas que pretendem produzir, no prazo de 10 (dez) dias, 

delimitando a pertinência das mesmas, sob pena de indeferimento, 

vindo-me, após, os autos conclusos para designar a produção de provas 

ou eventual julgamento antecipado do mérito. Intime-se. Cumpra-se. 

Intimem-se. Alta Floresta, 30 de julho de 2018. Janaína Rebucci Dezanetti 

Juíza de Direito

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64870 Nr: 4397-89.2009.811.0007

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Alta Floresta-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilberto Rocha, Gilmar da Rocha

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anna Laís Pacheco Gabriel - 

OAB:MT/18702-O, Nilton Nunes Gabriel - OAB:4342-B, Sandro 

Nasser Sicuto - OAB:5126-A/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) ANNA LAÍS PACHECO GABRIEL, para 

devolução dos autos nº 4397-89.2009.811.0007, Protocolo 64870, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002363-12.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ELSON DE JESUS COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IORLECIA SILVA COSTA CONTINI OAB - 972.726.631-20 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1002363-12.2018.8.11.0007 

AUTOR: ELSON DE JESUS COSTA REPRESENTANTE: IORLECIA SILVA 

COSTA CONTINI RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Trata-se de 

ação cominatória ajuizada por Elson de Jesus da Costa, representado por 

Iorlecia Silva Costa em face do Estado de Mato Grosso objetivando o 

tratamento médico indispensável ao pronto restabelecimento de sua 

saúde, inclusive remoção por UTI aérea para hospital com estrutura 

adequada e quadro funcional apto à realização de neurocirurgia e cirurgia 

bucomaxilofacial. A demanda foi distribuída em regime de plantão, quando 

deferiu-se a tutela de urgência para a adoção de medida em 48 (quarenta 

e oito horas), por meio de decisão proferida em 30 de junho de 2018 

(ID13971147). Apresentada contestação pelo Estado Requerido sob ID 

14049613. Em seguida, a Defensoria Pública, em representação à parte 

autora, informou que o requerente foi diagnosticado com pneumonia 

bacteriana broncoaspirativa e necessita de tratamento domiciliar (home 

care), com acompanhamento de médico, técnico em enfermagem, 

enfermeiro, fisioterapeuta, fonoterapeuta e nutricionista. Juntou o laudo 

comprovando a indicação do médico do paciente sob ID 14425442. É o 

breve relatório. Fundamento e decido. O direito à saúde, enquanto norma 

programática constitucional (art. 196, CF), impõe aos entes estatais o 

dever de zelar pela manutenção ou restauração da saúde dos cidadãos, 

mediante a adoção de políticas públicas e por ações individualizadas. 

Devido ao conceito aberto trazido no bojo deste direito fundamental, 

diversas são as medidas aptas e por vezes necessárias à sua 

concretização. No presente caso, o pedido principal consiste na obrigação 

de “fornecer gratuitamente ao autor todo o tratamento médico 

indispensável para o pronto restabelecimento de sua saúde”, portanto, 

eventuais modificações quanto ao meio de obtenção deste resultado não 

constituem alteração ou dilação dos limites objetivos desta lide. Com efeito, 

a indicação do médico do paciente, que guarda maior proximidade e detém 

mais subsídios para a tomada de decisão acerca do que consiste no 

melhor tratamento, guarda suma importância ao restabelecimento de sua 

saúde. Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER – PLANO DE SAÚDE – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA 

– JULGAMENTO DA LIDE SEM PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – 

DESNECESSIDADE – PRESENÇA DE ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO 

– PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – HOME CARE – DESDOBRAMENTO 

DO TRATAMENTO HOSPITALAR – NEGATIVA DE ATENDIMENTO E 

EXCLUSÃO DA COBERTURA – CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA – 

ART. 51, § 1º, INCISO II, DO CDC – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO 

MORAL IN RE IPSA – QUANTUM FIXADO EM R$5.000,00 – VALOR 

PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO.Não caracteriza cerceamento de defesa o julgamento 

antecipado da lide, previsto no art. 373, I, CPC, consubstanciado em 

provas e alegações que demonstram a ocorrência dos fatos 

apresentados.Compete ao médico de confiança do paciente, profissional 

habilitado e civilmente responsável por sua conduta e escolhas, a 

indicação do melhor tratamento para reabilitação do enfermo, não podendo 

a operadora de planos de saúde escolher qual tratamento médico dará 

efetiva cobertura. Registrada a necessidade de continuidade do 

tratamento em âmbito domiciliar (home care), é de direito o seu custeio pela 

operadora de planos de saúde, na medida em que se constitui em 

desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto, sendo 

descabida sua limitação. Segundo a jurisprudência do STJ, é abusiva a 

cláusula contratual que importe em vedação da internação domiciliar como 

alternativa de substituição à hospitalar, visto que se revela incompatível 

com a boa-fé ou a equidade, colocando o usuário (consumidor) em 

situação de desvantagem exagerada (art. 51, IV, da Lei nº 8.078/1990).A 

negativa de cobertura pela operadora de plano de saúde gera verdadeiro 

sofrimento psíquico ao usuário, a ensejar indenização por dano moral, uma 

vez que interfere em seu bem-estar, ocasionando insegurança, aflição 

psicológica, ainda mais levando em consideração sua situação já 

fragilizada, em decorrência do mal que o acomete. Demonstrado o ato 

ilícito, com a ofensa à honra da parte autora, nasce a obrigação de 

reparar o dano ocasionado. Merece ser mantido o valor fixado a título de 

dano moral se, observadas as circunstâncias do caso concreto, houver o 

atendimento aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. (Ap 

13467/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 04/07/2018, Publicado no DJE 11/07/2018). Neste 

esteio, havendo a comprovação da indispensabilidade de outro tratamento 

médico, por alteração no quadro clínico do enfermo, seja por complicações 

ou advento de novas patologias decorrentes da situação de 

vulnerabilidade imunológica (ou outras circunstâncias ou causas), 

impõe-se o ajustamento da tutela estatal para que, de fato, haja efetiva 

atuação do Poder Público. Em complemento, há amplo consenso perante a 
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jurisprudência pátria quanto ao dever do Estado em prover o tratamento 

domiciliar (home care) quando há prescrição pelo médico do paciente. Por 

entender oportuno, transcrevo as seguintes ementas: REMESSA 

NECESSÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – 

HOME CARE – MAIOR INCAPAZ – DEVER CONSTITUCIONAL DE TODOS 

OS ENTES PÚBLICOS – NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA 

DEMONSTRADA – BLOQUEIO ONLINE – POSSIBILIDADE QUANDO 

ESGOTADOS OUTROS MEIOS PARA GARANTIR A EFETIVIDADE DA 

PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – SENTENÇA RATIFICADA.A legislação é 

uníssona ao incumbir aos Entes Federados o dever de prestar 

atendimento médico àqueles que não possuem condições financeiras 

suficientes para arcar com seu próprio tratamento em rede particular, 

garantindo, assim, o direito à saúde assegurado expressamente na 

Constituição Federal.A utilização de atendimento domiciliar - Home Care 

para programação de alta hospitalar, compõe o tratamento médico e não 

pode ter seu custeio negado pelo ente público, ainda mais quando 

detectada a necessidade pelo tratamento e a impossibilidade do paciente 

arcar com tal ônus.Deve ser mantido o bloqueio online, desde que 

esgotados todos os meios pertinentes, sejam civis, penais e 

administrativas para o cumprimento da medida de urgência ou quando 

comprovado iminente risco de morte. (ReeNec 143921/2017, DESA. 

ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/04/2018, Publicado no DJE 

25/04/2018). CONSTITUCIONAL – RECURSO DE AGRAVO DE 

INSTRUIMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – 

HOME CARE – NECESSIDADE DEMONSTRADA – QUADRO CLÍNICO DO 

PACIENTE DE ALTA COMPLEXIDADE – DIREITO FUNDAMENTAL – ARTIGO 

196 DA CRF – RECURSO PROVIDO.O direito à vida e à saúde deve ser 

resguardado pelos entes púbicos, mediante o custeio de consultas, 

realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao 

cidadão, em todos os graus de complexidade, devendo receber, do 

gestor, incondicional e irrestrita atenção (CRF, art. 196). MÁRCIO VIDAL, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

09/04/2018, Publicado no DJE 16/04/2018). Não obstante, quando há 

justificada urgência, tal como descrito no laudo médico sob ID 14425442, 

revela-se possível a dispensa de colheita de parecer do NAT, bem como a 

não oitiva prévia da parte contrária (v.g. art. 300, §2º, CPC). Ante o 

exposto, DEFIRO O PEDIDO sob ID 14425377 e DETERMINO que o Estado 

de Mato Grosso forneça, em até 72 (setenta e duas horas), todo o 

tratamento indicado para o restabelecimento da saúde do autor que 

guarde relação com a presente demanda, sob pena de bloqueio de verbas 

pública, sem prejuízo de apuração de infrações funcionais e legais dos 

agentes públicos responsáveis. Visando maior celeridade no cumprimento 

da liminar, COM A MÁXIMA URGÊNCIA, intime-se pessoalmente o Gestor 

do Sistema Único de Saúde (Secretário de Saúde Estadual) do teor desta 

decisão, consoante recomendação contida no Ofício Circular nº 

677/2014-DOF-CGJ. Ainda, COLHA-SE parecer do NAT, com URGENCIA, 

no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. Cumpra-se, COM URGÊNCIA. 

Intimem-se. Alta Floresta, 30 de julho de 2018. Janaína Rebucci Dezanetti 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1002589-17.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LIONS CLUBE DE ALTA FLORESTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR RONDON BORGES DE CAMPOS OAB - MT0013142A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1002589-17.2018.8.11.0007 

REQUERENTE: LIONS CLUBE DE ALTA FLORESTA Vistos. Acerca da cota 

ministerial sob ID 14434036, com lastro no dever de consulta, determino a 

intimação da parte requerente para manifestação em até 2 (dois) dias, 

devido à proximidade do evento. Após, voltem-me conclusos, com 

urgência. Alta Floresta, 30 de julho de 2018. Janaína Rebucci Dezanetti 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002689-69.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO ALVES DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1002689-69.2018.8.11.0007 

AUTOR: BANCO DO BRASIL S.A RÉU: FRANCISCO ALVES DA SILVA 

Vistos. Trata-se ação de ação monitória ajuizada por Banco do Brasil S.A. 

em face de Francisco Alves Da Silva, no valor originário de R$ 9.311,80 

(nove mil trezentos e onze reais e oitenta centavos). Vieram-me 

conclusos. É o relato do necessário. Decido. Analisando a exordial e os 

documentos que acompanham, verifico que estes são idênticos àqueles 

ajuizados sob n.° 1002688-84.2018.8.11.0007, em trâmite também neste 

juízo, em aparente litispendência. Neste viés, honrando o dever de 

consulta e visando evitar a o proferimento de decisão surpresa, determino 

a intimação da parte exequente para manifestação em até 5 (cinco) dias. 

Após, voltem-me conclusos. Intime-se. Alta Floresta, 27 de julho de 2018. 

Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 47358 Nr: 6800-36.2006.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Petrobrás Distribuidora S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Codopel Transp.Rev. Retalhista de Óleo Diesel 

Ltda, Euclides Dobri, Valdemir José Dobri, Carlote Prediger Dobri

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALEXANDRE 

OLIVEIRA DA SILVA - OAB:14.039/MT, ROBERTO ANTUNES BARROS - 

OAB:3825, Ussiel Tavares da Silva Filho - OAB:3150-A/MT

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

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

OAB:8341-MT, José Lotfi Corrrêa - OAB:3.630-A MS, Leonilson 

Raimundo Machado - OAB:11961-A/MT, Rita Campos Filles Lotfi - 

OAB:11.755 MS

 Vistos.

Ad cautelam, mantenho a decisão que deferiu a penhora online, bem como 

o valor encontrado via sistema Bacenjud, cf. extrato em anexo.

Outrossim, considerando a exceção de pré-executividade apresentada às 

fls. 246/259, intime-se a parte exequente para manifestar, no prazo de 15 

(quinze) dias e conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 58977 Nr: 3579-74.2008.811.0007

 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: Antonio Ferreira Nunes

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Liliane Andréa do Amaral de 

Paula - OAB:MT/11.543-A, Rafael Barion de Paula - OAB:11063-B/MT, 

Sérgio Luiz do Amaral - OAB:MT 13120-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo o presente recurso de Apelação.

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

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

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

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

Com razões e contrarrazões recursais nos autos.

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

com as homenagens deste Juízo, observando-se o disposto no item 2.3.20 

da CNGC.

Intimem-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 113483 Nr: 2010-28.2014.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato- Grossense- Sicredi Norte/MT

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

Cantares Junior

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação de Execução de Titulo Extrajudicial movida pela 

Cooperativa de Crédito Sicredi em face de Farmácia Droga Líder Ltda e 

Carlos Cezar Cantares Junior, cujo processamento foi deferido à fl. 27.

Infrutífera a citação dos executados por Oficial de Justiça (fl. 38), motivo 

pelo qual, houve a citação editalícia (fl. 71), tendo-se sido nomeado 

curador especial, o qual ofertou Exceção de Pré-executividade às fls. 

74/75, alegando a nulidade da citação editalícia, bem como, informou 

endereços diversos da inicial, encontrados em consulta realizada através 

do sistema BACENJUD.

Manifestação às fls. 77/79

É o relatório. DECIDO.

Assiste razão à parte executada.

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

localização dos executados.

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

executada em todos os endereços encontrados em consulta realizada no 

sistema BACENJUD, conforme fl. 47.

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

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

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – CITAÇÃO POR 

EDITAL – FRUSTRAÇÃO DAS DEMAIS MODALIDADES DE CITAÇÃO 

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

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

DESPROVIDO.

 Portanto, frustrada a tentativa de citação por carta registrada e 

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

endereço, cabível a citação por edital.

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

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

DJE 26/09/2017)

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

como determino a realização de citação pessoal da parte devedora, nos 

endereços indicados à fl. 75.

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

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 99174 Nr: 603-55.2012.811.0007

 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: Maria Helena dos Santos

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

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

OAB:13570-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de cumprimento de acórdão proferido pelo E. Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região aforada por MARIA HELENA DOS SANTOS contra o 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS para a 

consecução de créditos de natureza previdenciária.

Com o vigor na Lei 13.105/15, o Novo Código de Processo Civil, a 

pretensão executória tramitará sob a égide dos artigos 534 e ss.

Sendo assim, nos termos do art. 535 do CPC/15, INTIME-SE por remessa 

dos autos, o representante da autarquia para, no prazo de 30 (trinta) dias 

impugnar a execução.

Deve a Secretaria da Vara promover as devidas retificações, inclusive na 

capa dos autos e certificar eventual decurso do prazo em branco ou a 

(in)tempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença.

Não apresentada a impugnação tempestivamente, OFICIE-SE ao presidente 

do E. Tribunal Regional Federal da 1ª Região para que seja expedido o 

pagamento do valor indicado, nos termos do §3º, do art. 535, do NCPC.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 106964 Nr: 2302-47.2013.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivani Ignes dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEMAT- Centrais Elétricas Matogrossenses 

S/A

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

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murillo Espinola de Oliveira 

Lima - OAB:3127-A/MT

 Vistos.

Tendo em vista a informação de fl. 216, INTIME-SE o requerido para se 

manifestar no feito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Às providências. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 56880 Nr: 1474-27.2008.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÂdSQ, CMdSQ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT- 13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido de fl. 205 e determino a expedição de termo de penhora 

do imóvel avaliado e penhorado às fls. 186/187, mediante o recolhimento 

dos emolumentos pertinentes, por parte da Exequente.

Após, vistas à exequente para manifestação.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 108331 Nr: 3783-45.2013.811.0007

 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: Claudemir de Lima Silva, RdCdS, Andreia da Silva da 

Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Reinaldo da Silva - Espólio

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

OAB:14428-B/MT, Michelle Azevedo Filho Cezar - OAB:16.239-O, 

RAFAEL LEITE BARBOSA - OAB:, Rafael Leite Barbosa - OAB:17.817/0 

- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE pessoalmente a parte Requerente/Inventariante, para no prazo 

de 05 (cinco) dias, manifestar-se acerca da certidão negativa do Sr. 

Oficial de Justiça de fl. 178.

Às providências. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 117342 Nr: 5435-63.2014.811.0007

 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: UdSS, CPdS, AMB, TCB

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 
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de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

ACOLHO o pedido de fl. 26. Expeça-se termo de guarda definitiva da 

menor Bianca Gabrielly Bassani Sodré em favor da genitora Taynara 

Ciccheto Bassani.

Subsequentemente, INTIME-SE a autora, para que proceda a retirada do 

referido termo.

Após, AO ARQUIVO com as baixas e anotações de estilo.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 49355 Nr: 1587-15.2007.811.0007

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, Estado de 

Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Durval Borges Cassimiro, José Galter

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aíssa Karin Gehring - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Belmiro Gonçalves de 

Castro - OAB:8839-A/MT, HENRIQUE CRISTÓVÃO BARBOSA - 

OAB:16736/MT, WASHINGTON FARIA DE SIQUEIRA - OAB:18071/A/MT

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE em parte a pretensão contida na 

inicial, com resolução de mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do 

Código de Processo Civil, para condenar o requerido DURVAL BOREGES 

CASSIMIRO pela prática do ato descrito no artigo 11, incisos I e II da Lei n. 

8.429/92, determinando a PERDA da função pública anteriormente 

exercida, a SUSPENSÃO de seus direitos políticos pelo prazo de 05 

(cinco) anos e a proibição de contratar com o Poder Público, por 03 (três) 

anos.CONDENO o requerido ao pagamento das custas 

processuais.Notifique-se o Ministério Público e Intimem-se os requeridos, 

nas pessoas de seus patronos.Após o trânsito em julgado, devidamente 

CERTIFICADO, ALIMENTE-SE o Cadastro Nacional de Condenados por Ato 

de Improbidade Administrativa, nos termos da Resolução nº 44, de 20 de 

novembro de 2007, do Conselho Nacional de Justiça e suas alterações 

posteriores. Após, AO ARQUIVO com as baixas e anotações 

necessárias.

4ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000415-35.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

NATASHA TAISA LEAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS PETRUCCI JUNIOR OAB - MT0017452A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Certifico que os Embargos de Declaração apresentados no ID. 14424346, 

são tempestivos. Certifico ainda que procedo a intimação do Patrono da 

parte autora, do inteiro teor dos Embargos, bem como, para querendo, se 

manifestar no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010911-72.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JACO DE SOUZA SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA LEITE QUADRA DA COSTA OAB - MT21075/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXECUTADO)

BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI OAB - SP0357590A (ADVOGADO)

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO)

ALFREDO ZUCCA NETO OAB - SP0154694A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010911-72.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: JACO DE SOUZA SANTOS 

EXECUTADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, BRL TRUST 

DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. Vistos. 

INTIMEM-SE os requeridos para, em cinco dias, manifestarem sobre a 

petição apresentada pelo exequente no Id nº 13969855. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 20 de julho de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010494-22.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GISLENE MIRANDA FERREIRA DE ABREU (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLO STAVARENGO OAB - MT0021713A (ADVOGADO)

VALTER STAVARENGO OAB - MT0011665S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010494-22.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: GISLENE MIRANDA FERREIRA 

DE ABREU EXECUTADO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos. Analisando o processo eletrônico verifico que os 

embargos foram julgados improcedentes e decorreu o prazo sem 

interposição de recurso (evento nº 16054006). A parte credora requer a 

liberação do valor depositado em Juízo pelo devedor no Id nº 12589445, 

referente ao valor da multa executada, e informa a conta para 

transferência do valor, conforme consta no evento nº. 13535538. Ante o 

exposto, converto o depósito judicial em pagamento e JULGO EXTINTA A 

PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com 

fundamento no artigo 924, II, do vigente Código de Processo Civil. Após o 

trânsito em julgado da sentença (Prov. Nº 68/2018-CNJ|), expeça-se 

alvará eletrônico de liberação do valor depositado judicialmente em favor 

do advogado da parte credora, DESDE QUE o patrono possua no 

instrumento de procuração poder expresso para receber. 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, 20 de julho de 2018. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002680-10.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIANA DE ANDRADE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002680-10.2018.8.11.0007 REQUERENTE: SEBASTIANA DE ANDRADE 

MORAES REQUERIDO: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO 

Vistos. Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, juntar 

aos autos comprovante de endereço atualizado, já que o acostado no ID 

num. 14404926 é do ano de 2015, sob pena de indeferimento da petição 

inicial. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 27 de julho de 2018. MILENA RAMOS 

DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1002645-50.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MOZAR ROQUE LELES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002645-50.2018.8.11.0007 REQUERENTE: MOZAR ROQUE LELES 

REQUERIDO: AYMORE Vistos. Trata-se de pedido de tutela provisória 

objetivando a retirada do nome da parte requerente dos cadastros 

restritivos ao crédito, sob a alegação de que a inscrição é indevida. O 

artigo 294 do NCPC prevê que a tutela provisória pode fundamentar-se em 

urgência ou evidência, sendo que na primeira hipótese será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dicção 

do artigo 300 do NCPC. No caso em tela, restam evidenciados os 

elementos da tutela de urgência legalmente previstos, pois a parte 

requerente demonstrou a probabilidade de seu direito, mediante 

documentos que acompanham a petição inicial; bem como demonstrou o 

risco ao resultado útil do processo, pois todos sabem que são funestos os 

prejuízos decorrentes dos registros insertos nos órgãos que restringem 

crédito, trazendo efeitos negativos de maior relevância e gerando 

prejuízos irreparáveis. Ademais, não se pode tolher da parte autora o 

direito de discutir a questão em Juízo, sendo que até decisão judicial a 

respeito não deve figurar no rol de inadimplentes. Assim, por estarem 

presentes, no caso em questão, os requisitos legais, o deferimento da 

tutela provisória é medida que se impõe. Ante o exposto, nos termos do 

artigo 6º da Lei nº 9.099/95 e do artigo 84, §3º do Código de Defesa do 

Consumidor, DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA para determinar que a parte 

requerida promova a exclusão do nome da parte autora dos cadastros 

restritivos ao crédito, referente ao débito objeto da presente demanda, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária no valor de 

R$ 200,00 (duzentos reais). No tocante ao pedido de inversão do ônus da 

prova, considerando a verossimilhança da alegação feita pela parte 

reclamante e sua hipossuficiência, 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. CITE-SE a parte reclamada, a fim de 

comparecer à audiência de conciliação já designada. INTIMEM-SE. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 26 de julho de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003406-18.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DAMASCENO DELAGNOLLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WESLEY RODRIGUES ARANTES OAB - MT0013616A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS SARAIVA IMPORTACAO E COMERCIO 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: 

1003406-18.2017.8.11.0007 REQUERENTE: LUIZ FERNANDO DAMASCENO 

DELAGNOLLI REQUERIDO: CARLOS SARAIVA IMPORTACAO E COMERCIO 

S/A Vistos. Intime-se a parte adversa para manifestar acerca dos 

Embargos de Declaração apresentado, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, 

retornem os autos concluso para julgamento. Consoante o disposto no art. 

40, da Lei nº. 9.099/95, submeto o presente processo à apreciação da 

Meritíssima Juíza de Direito. Mariana Kunz Granado Petrucci Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO o 

despacho proferido pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos termos, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002680-10.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIANA DE ANDRADE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002680-10.2018.8.11.0007 REQUERENTE: SEBASTIANA DE ANDRADE 

MORAES REQUERIDO: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO 

Vistos. Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, juntar 

aos autos comprovante de endereço atualizado, já que o acostado no ID 

num. 14404926 é do ano de 2015, sob pena de indeferimento da petição 

inicial. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 27 de julho de 2018. MILENA RAMOS 

DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002152-10.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON PEDRO BENJAMIM VALADAO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 

1002152-10.2017.8.11.0007 REQUERENTE: ROBSON PEDRO BENJAMIM 

VALADAO REQUERIDO: CLARO S/A Vistos. Dispensado o relatório em 

razão do permissivo do artigo 38 da Lei 9.099/95. Não havendo 

necessidade de dilação probatória, passo ao julgamento antecipado do 

mérito, eis que presente in casu a hipótese do artigo 355, inciso II do 

vigente Código de Processo Civil. I - Mérito Afirma a parte autora que 

buscou contratar serviços de televisão por assinatura na loja da 

Reclamada, todavia não logrou êxito em razão de uma restrição interna por 

uma linha em nome do autor de origem do Mato Grosso do Sul. Alega que 

mora há mais de trinta anos no município de Alta Floresta. Ademais, traz 

aos autos provas de que levou tal pleito ao Procon. Ante o exposto, 

requer indenização por supostos danos morais suportados pela cobrança. 

A requerida contestou informando que o débito indevido foi sanado ainda 

em sede administrativa e que o nome do Reclamante jamais foi incluído em 

órgãos de proteção ao crédito, se limitando a uma única cobrança, e não 

configuraria dano moral. Seguindo na análise das provas é patente que a 

não houve inserção do nome do Reclamante nos órgãos de proteção ao 

créditos, ou a ocorrência de qualquer ato vexatório que ultrapasse os 

meros aborrecimentos do cotidiano. No concernente aos danos morais 

fundados em cobranças indevidas o Turma Recursal já firmou 

posicionamento de que meras cobranças indevidas não geram danos 

morais, veja-se: ESTADO DE MATO GROSSO - PODER JUDICIÁRIO - 

TURMA RECURSAL ÚNICA - JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÁO 

PRADO DE MORAES Recurso Inominado nº.: 0027912-93.2017.811.0001 

Origem: Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá Recorrente(s): 

ADRIANA FEITOSA REIS Recorrido(s): ITAU UNIBANCO S/A Juiz Relator: 

Marcelo Sebastião Prado de Moraes Data do Julgamento: 25/09/2017 

JULGAMENTO SUMULADO – ARTIGO 46, DA LEI Nº. 9.099/1995 E M E N T 

A: RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS – COBRANÇA INDEVIDA DE VALORES – 

MERA COBRANÇA – DANO MORAL INEXISTENTE – MERO 

ABORRECIMENTO – PRETENSÃO INDENIZATÓRIA IMPROCEDENTE – 

SENTENÇA MANTIDA. Extrai-se da petição inicial que a parte Recorrente é 

usuária do serviço da Recorrida. Relatou que fez um empréstimo, sendo 

que a primeira parcela seria cobrada em março de 2017. Que efetuou 

depósito de R$ 400,00 no dia 20/02/2017 para quitar a parcela do 

empréstimo, mas que o referido banco efetuou cobrança indevida de 

serviço não contratado denominado “SDO CTA/APL” no valor de R$ 

263,27 em 02/02/2017 e que por isso ficou em mora com o pagamento da 

parcela do empréstimo contratado e teve que pagar juros. A Reclamada é 

revel. A sentença objurgada consignou a inocorrência de fato ensejador 

de danos morais e declarou a inexigibilidade dos débitos discutidos, uma 

vez que a cobrança indevida não passou de mero aborrecimento. 

Cinge-se o presente recurso ao pleito de indenização por danos morais. 

Apesar da irresignação da parte Recorrente em razão dos fatos 
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ocorridos, certo é que não houve lesão à direito personalíssimo. A 

Recorrente não teve o acesso ao crédito negado, não teve seu nome 

inscrito em SPC/SCPC/SERASA. Frise-se ainda que não comprovou que a 

conta corrente ficou negativada e que o valor do empréstimo em março de 

2017 foi pago com juros. E por fim, verifico que existem vários outros 

descontos com a mesma nomenclatura na conta corrente da Recorrente, 

que não foram contestados. Assim, entendo que a medida imposta na 

sentença, de declarar a inexigibilidade do débito, é suficiente para reparar 

o dano causado ao consumidor, de modo que a pretensão de indenização 

por danos morais é improcedente. Não obstante os argumentos que 

fundamentam a pretensão indenizatória, conquanto tenha ocorrido a falha 

na prestação do serviço, consubstanciado pela cobrança indevida de 

valores, não há falar em dano moral. O Superior Tribunal de Justiça já se 

pronunciou no mesmo sentido, de que a cobrança indevida por si só, não 

têm por consequência a ocorrência de dano moral. (Apelação Cível Nº 

70069078913, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Jorge Alberto Vescia Corssac, Julgado em 25/05/2016). 

RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO. 

COBRANÇA INDEVIDA. PAGAMENTO NÃO EFETUADO. DANO MORAL. 

NÃO OCORRÊNCIA. MERO TRANSTORNO. 1. Não configura dano moral in 

re ipsa a simples remessa de fatura de cartão de crédito para a residência 

do consumidor com cobrança indevida. Para configurar a existência do 

dano extrapatrimonial, há de se demonstrar fatos que o caracterizem, 

como a reiteração da cobrança indevida, a despeito da reclamação do 

consumidor, inscrição em cadastro de inadimplentes, protesto, publicidade 

negativa do nome do suposto devedor ou cobrança que o exponha a 

ameaça, coação, constrangimento. (REsp nº 1550509 / RJ 

(2012/0033980-4)) SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, 

consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento 

em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente 

do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença 

for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento 

servirá de acórdão”. HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS. A parte 

Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, 

estes que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos moldes do 

artigo 55, da Lei n. 9.099/1995, ressalvada a suspensão, para ambas as 

verbas, nos moldes do artigo 98, §§2º e 3º do NCPC RECURSO 

CONHECIDO E IMPROVIDO. É como voto. Marcelo Sebastião Prado de 

Moraes - Juiz de Direito – Relator (Procedimento do Juizado Especial Cível 

279129320178110001/2017, , Turma Recursal Única, Julgado em 

26/09/2017, Publicado no DJE 26/09/2017)” No caso em comento não se 

verifica qualquer violação ao direito à personalidade, uma vez que, apesar 

da cobrança, a parte Reclamante não demonstrou qualquer situação 

vexatória ou ainda desembolso indevido em razão dessa cobrança. Logo 

os transtornos suportados pelo Reclamante não ultrapassaram a esfera 

do mero aborrecimento. II - Dispositivo Ante o exposto, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido autoral formulado pela reclamante em face da 

reclamada, com fundamento no artigo 487, inciso I, do vigente CPC. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Transitado em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e 

anotações necessárias. Submeto o presente projeto de sentença à 

homologação do Juiz Togado, para que surta seus efeitos legais. (Art. 40 

da Lei 9.099/95). Jeonathãn Suel Dias Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no 

artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO sentença/decisão proferida 

pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos termos, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002650-72.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL TORQUATO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE VALNIR TEXEIRA OAB - MT0003624S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002650-72.2018.8.11.0007 REQUERENTE: DANIEL TORQUATO DA SILVA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Considerando que o 

comprovante de endereço não está no nome da parte autora e não 

acompanhou o pedido inicial qualquer documento que comprove ser a 

mesma proprietária ou residente no imóvel constante do referido 

comprovante, intime-se a requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

emendar a inicial, sob pena de extinção da ação sem resolução do mérito. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 26 de julho de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002184-78.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

IEDA ENY RODRIGUES XAVIER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIONE CARMO RAMOS OAB - MT22885/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002184-78.2018.8.11.0007 REQUERENTE: IEDA ENY RODRIGUES XAVIER 

REQUERIDO: SERASA S/A. Vistos. Intime-se a parte autora para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, juntar aos autos comprovante de endereço atualizado 

e em nome da parte, ou se for o caso, documento que comprove ser a 

mesma proprietária ou residente no imóvel constante do referido 

comprovante, sob pena de indeferimento da petição inicial. Cumpra-se. 

Alta Floresta/MT, 27 de julho de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000545-59.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDO NORTON MUCHELIM DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT0014430S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WELISON JOAQUIM DE SOUZA 32194700846 (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000545-59.2017.8.11.0007 REQUERENTE: ALESSANDO NORTON 

MUCHELIM DA SILVA REQUERIDO: WELISON JOAQUIM DE SOUZA 

32194700846 Vistos. Ausente o relatório em razão do permissivo do artigo 

38, da Lei 9.099/95. Trata-se de julgamento antecipado da lide com base 

no art. 355, II do NCPC. I – Mérito Na oportunidade da realização da Sessão 

de Conciliação, a parte requerida foi devidamente citada (conforme Ids n.º 

7145498 e 10119740) a comparecer à sessão designada, porém, não 

compareceu ao ato designado. Nesta hipótese, aplica-se o disposto no 

artigo 20 da Lei 9.099/95, que assim dispõe: “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”. Ressalte-se que a 

contumácia da reclamada importa em confissão ficta dos fatos aduzidos 

na inicial, contudo, não induz necessariamente a procedência do pedido, 

desde que convicção diversa possa ser extraída dos elementos 

existentes nos autos. Em face da revelia, reputam-se verdadeiros os fatos 

articulados na inicial quando a parte autora afirma ter adquirido em 

22/11/2016 através do site da reclamada dois aparelhos celulares 

Smartphone Samsung galaxy A3 Duos Dual Chip desbloqueado Android 

4.4 Tela Super Amoled 4.5” 16GB, WI-FI 4G Camera 8mp- dourado, pelos 

quais teria pago a importância de R$ 1339,78 (um mil, trezentos e trinta e 

nove reais e setenta e oito centavos), mais R$ 49,99 (quarenta e nove 

reais e noventa e nove centavos), ter realizado o pagamento à vista, mas 

não houve entrega nos termos contratados. Da análise dos documentos 

juntados pelo autor pode se observar que há um e-mail de comprovação 

de pedido onde é informado o número do pedido #72389, onde consta 

ainda a expressão “Seu pedido será concluído tão logo você providencia o 

pagamento”. No entanto, não há nos autos qualquer comprovação que de 

fato tal pagamento tenha sido efetuado. Destarte, conclui-se então quanto 

as regras do ônus da prova destinam-se aos litigantes do ponto de vista 

de como se devem comportar, à luz das expectativas (ônus) que o 

processo lhes enseja, por causa da atividade probatória. Deste modo, o 

atual Código de Processo Civil estabelece que incumbe o ônus da prova: 
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ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito e, ao réu, à existência 

de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor. Não resta 

dúvida, portanto, de que o autor não está desincumbido do dever de 

provar os fatos constitutivos de seu direito, o que não vislumbro na 

presente demanda, já que não comprovou o pagamento. Ora, para que os 

danos morais sejam reparados é necessário considerar a conduta ilícita, a 

natureza da lesão e o porte econômico das partes. É importante observar, 

inclusive, as circunstâncias que norteiam os fatos, devendo ser aplicada a 

regra, moderadamente, para que não implique locupletamento indevido e 

sem causa, o que não se pode admitir. Deve também, haver coerência 

com o caso em julgamento e atingir o objetivo de punir o ofensor. No caso 

dos autos, repito, as circunstâncias indicam que não existiu qualquer 

lesão à moral da parte autora, portanto, não há que se falar em 

indenização por danos morais. III - Dispositivo Ante o exposto, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido autoral formulado pelo requerente em face das 

requeridas, com fundamento no artigo 487, inciso I, do vigente CPC. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Transitado em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e 

anotações necessárias. Submeto o presente projeto de sentença à 

homologação do Juiz Togado, para que surta seus efeitos legais. (Art. 40 

da Lei 9.099/95). Carla Maria Costa Botelho Juíza Leiga Vistos. Com fulcro 

no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO sentença/decisão proferida 

pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos termos, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 16 de fevereiro de 

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

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002967-07.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO EVERTON OLIVEIRA DE DEUS JUNIOR (REQUERENTE)

ELIZANDRA TATIANE RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLYAN DE SOUZA MARIA OAB - MT22421/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA CAROLINA REMIGIO DE OLIVEIRA OAB - MG0086844A 

(ADVOGADO)

ARMANDO SILVA BRETAS OAB - PR31997 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002967-07.2017.8.11.0007 REQUERENTE: ANTONIO EVERTON OLIVEIRA 

DE DEUS JUNIOR, ELIZANDRA TATIANE RODRIGUES DA SILVA 

REQUERIDO: GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS LTDA, SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA 

LTDA Vistos. Inicialmente, certifique-se o trânsito em julgado da sentença. 

Após, intime-se a parte SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA, 

para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca das petições de 

ID num. 13313983 e ID num. 14139495. Concomitantemente, em 

cumprimento ao disposto no artigo 1º do Provimento nº 68/2018 do 

Conselho Nacional de Justiça, INTIME-SE a parte executada para 

manifestar sobre o pedido de levantamento de depósito (ID num. 

12623439), em 05 (cinco) dias. Em caso de concordância expressa ou 

tácita do devedor e observado o prazo previsto no artigo 1º, §1º do 

Provimento retro mencionado, EXPEÇA-SE alvará eletrônico de liberação 

do valor depositado judicialmente em favor do(a) advogado(a) 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, 27 de julho de 2018. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000612-87.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA KLEIN RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS OAB - MT0019525A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT0004676A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000612-87.2018.8.11.0007 REQUERENTE: ROSANGELA KLEIN 

RODRIGUES REQUERIDO: CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES 

LTDA. Vistos. Analisando detidamente o presente feito verifica-se que o 

comprovante de residência de ID nº. 12478314 não está em nome da 

postulante, e esta não justificou tal fato. Desse modo, intime-se a parte 

autora para no prazo de 05 (cinco) dias, emendar a inicial, comprovando o 

domicílio nesta comarca, sob pena de extinção. Consoante o disposto no 

art. 40, da Lei nº. 9.099/95, submeto o presente processo à apreciação da 

Meritíssima Juíza de Direito. Mariana Kunz Granado Petrucci Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO o 

despacho proferido pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos termos, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002645-50.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MOZAR ROQUE LELES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REQUERIDO)

 

C E R T I D Ã O Certifico que procedo a intimação do Advogado da parte 

Requerente para comparecerem a audiência de Conciliação designada 

para o dia 11 de Setembro de 2018, às 16h20min, bem como da LIMINAR 

DEFERIDA. Alta Floresta/MT, 30 de julho de 2018. Danielle Ferreira 

Marques Analista Judiciário Matrícula 32.787

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002677-55.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEY CARLOS PIANOVSKI JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDERLEY CARLOS PIANOVSKI JUNIOR OAB - MT0019053A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

C E R T I D Ã O Certifico que procedo a intimação do Advogado da parte 

Requerente para comparecerem a audiência de Conciliação designada 

para o dia 11 de Setembro de 2018, às 13h20min, bem como da LIMINAR 

DEFERIDA. Alta Floresta/MT, 30 de julho de 2018. Danielle Ferreira 

Marques Analista Judiciário Matrícula 32.787

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002663-71.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL LEITE BARBOSA OAB - MT0017817A (ADVOGADO)

EDMILSON DONIZETE BOTEQUIO OAB - MT0010494A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

C E R T I D Ã O Certifico que procedo a intimação do Advogado da parte 

Requerente para comparecerem a audiência de Conciliação designada 

para o dia 06 de Setembro de 2018, às 14h20min, bem como da LIMINAR 

DEFERIDA. Alta Floresta/MT, 30 de julho de 2018. Danielle Ferreira 
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Marques Analista Judiciário Matrícula 32.787

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002681-92.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEY CARLOS PIANOVSKI JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDERLEY CARLOS PIANOVSKI JUNIOR OAB - MT0019053A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

POP INTERNET LTDA. (REQUERIDO)

 

C E R T I D Ã O Certifico que procedo a intimação do Advogado da parte 

Requerente para comparecerem a audiência de Conciliação designada 

para o dia 11 de Setembro de 2018, às 14h20min, bem como da LIMINAR 

DEFERIDA. Alta Floresta/MT, 30 de julho de 2018. Danielle Ferreira 

Marques Analista Judiciário Matrícula 32.787

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002957-60.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEMILDA LEANDRO ALVES GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELEN DAIANE MAGALHAES DE OLIVEIRA OAB - MT19520/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002957-60.2017.8.11.0007 REQUERENTE: ROSEMILDA LEANDRO ALVES 

GONCALVES REQUERIDO: OI S/A Vistos. Intime-se a parte adversa para 

manifestar acerca dos Embargos de Declaração apresentado, no prazo de 

05 (cinco) dias. Após, retornem os autos concluso para julgamento. 

Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº. 9.099/95, submeto o presente 

processo à apreciação da Meritíssima Juíza de Direito. Mariana Kunz 

Granado Petrucci Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 

9.099/95, HOMOLOGO o despacho proferido pela d. Juíza Leiga, nos seus 

precisos termos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 11 de julho de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001820-43.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DEISE SANAE HIRAGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO OAB - RS0069412S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001820-43.2017.8.11.0007 REQUERENTE: DEISE SANAE HIRAGA 

REQUERIDO: DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO 

DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A Vistos. Ausente o relatório em 

razão do permissivo do artigo 38 da Lei 9.099/95. Não havendo 

necessidade de dilação probatória, passo ao julgamento antecipado da 

lide, eis que presente in casu a hipótese do artigo 330, inciso I do Código 

de Processo Civil. I - Preliminar – Interesse processual Rejeito a preliminar, 

porquanto há necessidade da medida judicial para que o reclamante 

obtenha a satisfação da pretensão de seu suposto direito, bem como é 

adequado o procedimento escolhido. II – Mérito Trata-se de ação de 

indenização por dano moral em decorrência de a autora ter comprado uma 

geladeira, mas não houve entrega do produto, demorando a loja ré na 

solução do problema, o que ocasionou a falta do eletrodoméstico 

essencial a vida cotidiana, e por fim houve cancelamento e devolução do 

dinheiro. Por outro lado, a empresa requerida não contestou os fatos, e 

somente apresentou peça genérica. Em atenção ao ônus de impugnação 

específica dos fatos, aplica-se ao presente a confissão ficta e 

presumem-se verdadeiros os fatos arguidos na inicial pela parte autora, 

em razão da ausência de impugnação específica pelas rés, nos termos do 

vigente Código de Processo Civil: Art. 341. Incumbe também ao réu 

manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da 

petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas, salvo se: I 

- não for admissível, a seu respeito, a confissão; II - a petição inicial não 

estiver acompanhada de instrumento que a lei considerar da substância 

do ato; III - estiverem em contradição com a defesa, considerada em seu 

conjunto. In casu, trata-se de relação jurídica na qual deve ser aplicado o 

Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90), tendo em vista a 

adequação das partes ao conceito de consumidor e fornecedor - art. 2º, 

caput, e art. 3º, caput, do CDC. Assim, no presente caso não houve 

entrega do produto por culpa da e a parte autora desincumbiu-se de seu 

ônus processual nos termos do art. 373, inciso I do NCPC, pois anexou 

aos autos provas da compra, bem como comprovante de pagamento. Já a 

parte requerida não comprovou a exclusão de sua responsabilidade. 

Deste modo, a responsabilidade é objetiva da ré, que não foi afastada por 

nenhuma excludente (art. 14, § 3.º do CDC), exsurgindo o dever de 

indenizar. Há dano moral a ser compensado ante a perda de tempo útil da 

parte autora em se ver obrigada a recorrer ao Poder Judiciário para 

solucionar problema simples, antes a recalcitrância da fornecedora na via 

administrativa. Sensação de impotência a que foi exposto o consumidor. O 

simples fato de o consumidor ter adquirido e pago o preço, mas não poder 

utilizar o produto adquirido em razão da não entrega pela requerida, é 

suficiente para a configuração do dano moral (damnum in re ipsa), quer 

seja pela frustração da utilização do bem, ou pelo desrespeito ao 

consumidor, não podendo ser considerada hipótese de mero 

descumprimento contratual ou dissabor do cotidiano. Também é o 

entendimento da Turma Recursal Única do TJMT: RECURSO INOMINADO. 

RELAÇÃO DE CONSUMO. NÃO ENTREGA DE PRODUTO. NÃO 

DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. SENTENÇA DE PARCIAL 

PROCEDÊNCIA. DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA. APLICAÇÃO 

DO ARTIGO 46 DA LEI Nº 9.099/95. RECURSO IMPROVIDO. A respeitável 

sentença fez a costumeira Justiça, pois o magistrado avaliou as provas 

produzidas, fixou a responsabilidade pela falha na prestação do serviço, 

caracterizou a relação de consumo, distribuiu corretamente o ônus da 

prova e fixou com razoabilidade os danos morais experimentados. 

Havendo a compra de produto (moto elétrica kids) com data certa de 

entrega como presente de natal e não havendo a entrega da mesma, 

imperioso o dever de indenizar. Todas as questões foram bem analisadas 

quando da prolação da r. sentença objurgada, motivo pelo qual, a teor do 

que dispõe o artigo 46 da Lei nº 9.099/95, passa a mesma a fazer parte 

integrante desse voto. (120110184015/2013, MARCELO SEBASTIAO 

PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Data do Julgamento 

19/09/2013, Data da publicação no DJE 19/09/2013). Na fixação do 

montante da condenação a título de reparação pelos 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, assim de acordo com os valores estipulados pela Turma 

Recursal Única do TJMT, fixo o valor da indenização por dano moral em R$ 

5.000,00 (cinco mil reais) devido a essencialidade do produto. No que se 

refere ao ressarcimento do valor a título de honorários contratuais, a 

jurisprudência é uníssona em dizer que não é cabível o ressarcimento de 

despesas com advogado, haja vista que a parte possui capacidade 

postulatória (art. 9.º, Lei 9.099/1995), ou seja, a parte pode demandar sem 

a presença de um advogado, sendo a contratação do profissional uma 

mera faculdade do litigante. III – Dispositivo Ante o exposto, rejeito a 

preliminar e JULGO PROCEDENTE, em parte, a pretensão autoral, nos 

termos do art. 487, I, do vigente Código de Processo Civil para CONDENAR 

o requerido no pagamento à parte autora da quantia de R$ 5.000,00 (cinco 

mil reais), a título de danos morais, corrigidos monetariamente (INPC) a 

partir do arbitramento (Súmula nº 362 do STJ) e acrescidos de juros de 

mora de 1% a.m., a partir da citação. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Consoante 

o disposto no art. 40, da Lei 9.099/95, submeto o presente processo à 

apreciação do MM. Juiz de Direito. Taciane Fabiani Juíza Leiga Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO sentença/decisão 
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proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos termos, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 13 de abril de 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001820-43.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DEISE SANAE HIRAGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO OAB - RS0069412S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001820-43.2017.8.11.0007 REQUERENTE: DEISE SANAE HIRAGA 

REQUERIDO: DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO 

DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A Vistos. Ausente o relatório em 

razão do permissivo do artigo 38 da Lei 9.099/95. Não havendo 

necessidade de dilação probatória, passo ao julgamento antecipado da 

lide, eis que presente in casu a hipótese do artigo 330, inciso I do Código 

de Processo Civil. I - Preliminar – Interesse processual Rejeito a preliminar, 

porquanto há necessidade da medida judicial para que o reclamante 

obtenha a satisfação da pretensão de seu suposto direito, bem como é 

adequado o procedimento escolhido. II – Mérito Trata-se de ação de 

indenização por dano moral em decorrência de a autora ter comprado uma 

geladeira, mas não houve entrega do produto, demorando a loja ré na 

solução do problema, o que ocasionou a falta do eletrodoméstico 

essencial a vida cotidiana, e por fim houve cancelamento e devolução do 

dinheiro. Por outro lado, a empresa requerida não contestou os fatos, e 

somente apresentou peça genérica. Em atenção ao ônus de impugnação 

específica dos fatos, aplica-se ao presente a confissão ficta e 

presumem-se verdadeiros os fatos arguidos na inicial pela parte autora, 

em razão da ausência de impugnação específica pelas rés, nos termos do 

vigente Código de Processo Civil: Art. 341. Incumbe também ao réu 

manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da 

petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas, salvo se: I 

- não for admissível, a seu respeito, a confissão; II - a petição inicial não 

estiver acompanhada de instrumento que a lei considerar da substância 

do ato; III - estiverem em contradição com a defesa, considerada em seu 

conjunto. In casu, trata-se de relação jurídica na qual deve ser aplicado o 

Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90), tendo em vista a 

adequação das partes ao conceito de consumidor e fornecedor - art. 2º, 

caput, e art. 3º, caput, do CDC. Assim, no presente caso não houve 

entrega do produto por culpa da e a parte autora desincumbiu-se de seu 

ônus processual nos termos do art. 373, inciso I do NCPC, pois anexou 

aos autos provas da compra, bem como comprovante de pagamento. Já a 

parte requerida não comprovou a exclusão de sua responsabilidade. 

Deste modo, a responsabilidade é objetiva da ré, que não foi afastada por 

nenhuma excludente (art. 14, § 3.º do CDC), exsurgindo o dever de 

indenizar. Há dano moral a ser compensado ante a perda de tempo útil da 

parte autora em se ver obrigada a recorrer ao Poder Judiciário para 

solucionar problema simples, antes a recalcitrância da fornecedora na via 

administrativa. Sensação de impotência a que foi exposto o consumidor. O 

simples fato de o consumidor ter adquirido e pago o preço, mas não poder 

utilizar o produto adquirido em razão da não entrega pela requerida, é 

suficiente para a configuração do dano moral (damnum in re ipsa), quer 

seja pela frustração da utilização do bem, ou pelo desrespeito ao 

consumidor, não podendo ser considerada hipótese de mero 

descumprimento contratual ou dissabor do cotidiano. Também é o 

entendimento da Turma Recursal Única do TJMT: RECURSO INOMINADO. 

RELAÇÃO DE CONSUMO. NÃO ENTREGA DE PRODUTO. NÃO 

DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. SENTENÇA DE PARCIAL 

PROCEDÊNCIA. DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA. APLICAÇÃO 

DO ARTIGO 46 DA LEI Nº 9.099/95. RECURSO IMPROVIDO. A respeitável 

sentença fez a costumeira Justiça, pois o magistrado avaliou as provas 

produzidas, fixou a responsabilidade pela falha na prestação do serviço, 

caracterizou a relação de consumo, distribuiu corretamente o ônus da 

prova e fixou com razoabilidade os danos morais experimentados. 

Havendo a compra de produto (moto elétrica kids) com data certa de 

entrega como presente de natal e não havendo a entrega da mesma, 

imperioso o dever de indenizar. Todas as questões foram bem analisadas 

quando da prolação da r. sentença objurgada, motivo pelo qual, a teor do 

que dispõe o artigo 46 da Lei nº 9.099/95, passa a mesma a fazer parte 

integrante desse voto. (120110184015/2013, MARCELO SEBASTIAO 

PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Data do Julgamento 

19/09/2013, Data da publicação no DJE 19/09/2013). Na fixação do 

montante da condenação a título de reparação pelos 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, assim de acordo com os valores estipulados pela Turma 

Recursal Única do TJMT, fixo o valor da indenização por dano moral em R$ 

5.000,00 (cinco mil reais) devido a essencialidade do produto. No que se 

refere ao ressarcimento do valor a título de honorários contratuais, a 

jurisprudência é uníssona em dizer que não é cabível o ressarcimento de 

despesas com advogado, haja vista que a parte possui capacidade 

postulatória (art. 9.º, Lei 9.099/1995), ou seja, a parte pode demandar sem 

a presença de um advogado, sendo a contratação do profissional uma 

mera faculdade do litigante. III – Dispositivo Ante o exposto, rejeito a 

preliminar e JULGO PROCEDENTE, em parte, a pretensão autoral, nos 

termos do art. 487, I, do vigente Código de Processo Civil para CONDENAR 

o requerido no pagamento à parte autora da quantia de R$ 5.000,00 (cinco 

mil reais), a título de danos morais, corrigidos monetariamente (INPC) a 

partir do arbitramento (Súmula nº 362 do STJ) e acrescidos de juros de 

mora de 1% a.m., a partir da citação. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Consoante 

o disposto no art. 40, da Lei 9.099/95, submeto o presente processo à 

apreciação do MM. Juiz de Direito. Taciane Fabiani Juíza Leiga Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO sentença/decisão 

proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos termos, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 13 de abril de 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000735-85.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA LUZIA CONDE COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT0014430S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA PEREIRA DE SOUZA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000735-85.2018.8.11.0007 REQUERENTE: MARIANA LUZIA CONDE 

COSTA REQUERIDO: AMANDA PEREIRA DE SOUZA Vistos etc. Relatório 

dispensado em face do permissivo do art. 38 da Lei n° 9.099/95. Em que 

pese a tentativa de intimação da parte requerida no endereço informado 

pela autora, verifica-se que esta não foi localizada, conforme AR 

colacionado no ID nº 13219756. Instado a se manifestar, a parte autora 

desiste da ação, consoante se verifica do Id. nº. 13779621, o que 

independe da anuência da parte adversa, nos termos do Enunciado nº 90 

do FONAJE. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com base no artigo 485, VIII, do Código de 

Processo Civil. Sem custas. Arquivem-se, nos termos do artigo 914 da 

CNGC, por interpretação analógica, segundo o qual proferida sentença 

homologatória de acordo, e não sendo o caso de se aguardar eventual 

cumprimento da transação, o processo deverá ser arquivado, com as 

anotações devidas. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 17 de julho de 2018. 

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010935-37.2015.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VLR PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO RODE OAB - MT0009447S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1030631/7/2018 Página 20 de 610



(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010935-37.2015.8.11.0007 EXEQUENTE: VLR PECAS E SERVICOS 

AUTOMOTIVOS LTDA - ME EXECUTADO: OI S/A Vistos. Ausente o 

relatório em razão do permissivo do artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Considerando que a obrigação de fazer restou devidamente cumprida, 

conforme se verifica da petição e documentos juntados ao ID nº 

13346623, bem como que o prosseguimento da presente execução resta 

frustrada em razão do processamento da recuperação judicial da empresa 

executada, é de rigor a extinção do processo. Ante o exposto, JULGO 

EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com fundamento no 

Enunciado nº 51 do FONAJE e no artigo 51, inciso III, da Lei nº 9.099/95. 

Caso seja solicitado pelo credor, expeça-se certidão de crédito em seu 

favor para fim de habilitação. Sem custas processuais e honorários de 

sucumbência, com base no art. 55, caput, da Lei nº. 9.099/95. Intimem-se. 

Após o trânsito em julgado, arquive-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 5 de 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002705-57.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO DO CARMO PARRA (REQUERENTE)

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 ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002705-57.2017.8.11.0007 REQUERENTE: BRUNO DO CARMO PARRA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos. Dispensado relatório nos termos do art. 38 da Lei nº. 9.099/95. 

Julgamento antecipado do mérito com base no art. 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil. I – Preliminar - Incompetência em razão da matéria 

Rejeito a preliminar arguida, na medida em que a perícia é desnecessária 

no caso em tela e de cunho protelatório. De qualquer forma, compulsando 

atentamente o processo, percebe-se que a causa não é complexa, 

envolve exclusivamente a análise de direito e independe de perícia. II - 

Mérito No mérito, afirma o autor sofrer cobrança indevida de fatura de 

energia correspondente ao mês de setembro de 2017, no valor de R$ 

574,75 (quinhentos e setenta e um reais e setenta e cinco centavos), com 

consumo de 683 KWh, porquanto exacerbada, uma vez que sua média de 

consumo era de 311 KWh. Por outro lado, a concessionária requerida 

afirma que inexiste irregularidade no medidor do autor que pudesse 

ocasionar o aumento injustificado do consumo de energia, sendo a 

cobrança regular. O Código de Processo Civil estabelece que incumbe o 

ônus da prova ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito e, ao 

réu, à existência de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do 

autor. Em se tratando de relação tipicamente consumerista, e havendo 

manifesta hipossuficiência do consumidor em relação à ré, cabível a 

inversão do ônus da prova, em conformidade com a disposição do art. 6º, 

inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor, inclusive, já aplicado ao 

caso em comento, consoante decisão de ID nº. 10868040. Vê-se dos 

autos que a requerida não apresentou prova concreta capaz de 

esclarecer a quantidade exorbitante cobrada no mês de setembro de 

2017, que não coaduna com o histórico de consumo indicado nas faturar 

apresentadas. Feitas essas considerações, tenho que não pode a parte 

autora, que paga suas faturas de energia elétrica mensalmente em dia, 

apresentadas pela própria concessionária, ser surpreendida, em 

determinado mês, com a cobrança de fatura de elevado valor, sem 

justificativa plausível. Com efeito, deve a concessionária adotar as 

providências necessárias e tempestivas para que seus equipamentos 

funcionem regularmente, pois é dela o risco do negócio. Ou seja, a 

reclamada não esclareceu satisfatoriamente o valor apurado, e não trouxe 

qualquer elemento indicativo de que tenha havido qualquer fraude no 

medidor, ou que a irregularidade não seja atribuível a ela ou mesmo que o 

consumidor tenha praticado fraude. Assim, tenho que a cobrança em 

questão é ilegal, e, portanto indevida. Por consequência lógica, não 

merece prosperar o pedido contraposto apresentado pela requerida 

pugnando pela condenação do autor no pagamento da fatura em espeque. 

Por outro lado, vê-se que o autor não teve o fornecimento de energia 

suspenso, tampouco seu nome lançado em cadastro de inadimplente em 

razão do não pagamento da fatura em discussão, de modo que, a simples 

cobrança indevida, por si só, não tem o condão de gerar abalo moral a ser 

indenizado. Nessa toada, é o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ILEGALIDADE NA COBRANÇA DE 

VALORES – AUSÊNCIA DE CORTE DE ENERGIA ELÉTRICA E DE 

NEGATIVAÇÃO DO NOME – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – 

REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO – NECESSIDADE DE 

COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ – INEXISTÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. “A simples cobrança indevida não 

é capaz, por si só, de configurar dano moral indenizável, ainda mais 

quando não resultar no corte de energia elétrica ou na negativação do 

nome do consumidor no cadastro de inadimplentes.” (TJMT, Ap 

53280/2017, Julgado em 14/06/2017). “Somente a cobrança de valores 

indevidos por inequívoca má-fé enseja a repetição em dobro do indébito 

(AgRg no REsp 1127566/RS, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti Quarta 

Turma, julgado em 13/03/2012, DJe 23/03/2012)” (STJ - AgRg no AREsp 

617.419/PR, DJe 03/02/2015). (Ap 138058/2017, DES. DIRCEU DOS 

SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

31/01/2018, Publicado no DJE 07/02/2018). APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS – VISTORIA REALIZADA NA UNIDADE CONSUMIDORA – 

IRREGULARIDADE CONSTATADA - PROCEDIMENTO QUE NÃO 

OBSERVOU OS DITAMES ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA 

Nº. 414/2010 DA ANEEL – PROVA PERICIAL INDIRETA DESNECESSÁRIA – 

CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA - REVISÃO DO 

FATURAMENTO – COBRANÇA INDEVIDA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – 

DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - SENTENÇA PARCIALMENTE 

REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A concessionária de 

serviço público deve atender aos ditames da Resolução Normativa n. 

414/2010 da ANEEL quando da averiguação de irregularidades do medidor 

da Unidade Consumidora, sempre preservando o contraditório, a ampla 

defesa, e a publicidade de todas as etapas administrativas. 2. Não 

comprovada a legalidade do procedimento administrativo adotado pela 

concessionária para averiguação de irregularidades na unidade 

consumidora, mostra-se inadmissível a cobrança da diferença auferida. 3. 

Nesse contexto, importa destacar que, na hipótese, o julgamento 

antecipado da lide não importa em cerceamento de defesa, uma vez que, 

não sendo válida a vistoria realizada no imóvel, torna-se imprestável a 

realização da prova pleiteada pela requerida. 4. Digo, a prova pericial 

indireta, para a aferição da carga registrada depois da troca do 

equipamento de medição, também não poderá conferir legalidade ao 

procedimento administrativo realizado sem observância das normas de 

regência, sendo, portanto, desnecessária ao deslinde da controvérsia. 5. 

Ainda que configurada a ilegalidade da cobrança, sem maiores 

decorrências na esfera íntima do requerente, não caracterizam dano moral 

passível de indenização, porquanto apenas configura mera dificuldade 

cotidiana que atinge todos os indivíduos que convivem em sociedade. (Ap 

8515/2018, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/03/2018, Publicado no DJE 09/03/2018). 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ILEGALIDADE NA COBRANÇA DE 

VALORES – AUSÊNCIA DE CORTE DE ENERGIA ELÉTRICA E DE 

NEGATIVAÇÃO DO NOME – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – 

REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO – NECESSIDADE DE 

COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ – INEXISTÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. “A simples cobrança indevida não 

é capaz, por si só, de configurar dano moral indenizável, ainda mais 

quando não resultar no corte de energia elétrica ou na negativação do 

nome do consumidor no cadastro de inadimplentes.” (TJMT, Ap 

53280/2017, Julgado em 14/06/2017). III - Dispositivo Ante o exposto, 

rejeito a preliminar, confirmo a liminar concedida e JULGO PROCEDENTE, 

em parte, o pedido formulado pelo autor, com fulcro no artigo 487, inciso I, 

do CPC, para DETERMINAR o cancelamento da fatura correspondente ao 

mês de setembro de 2017, no valor de R$ 571,75 (quinhentos e setenta e 

um reais e setenta e cinco centavos), diante da inexistência de causa 

comprovada no aumento de consumo. Em tempo, JULGO IMPROCEDENTE o 

pedido contraposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios, conforme inteligência dos artigos 

54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 
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necessário. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº. 9.099/95, submeto 

o presente processo à apreciação da Meritíssima Juíza de Direito. Mariana 

Kunz Granado Petrucci Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

n.º 9.099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pela d. Juíza Leiga, nos 

seus precisos termos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 6 de abril de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA 

E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002519-97.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RUBENS JOSE MARRAFAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO BARRETO TAVARES OAB - MT0015363A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO DAS CHAGAS MOURA LOIOLA (REQUERIDO)

 

Certifico que procedo a intimação do(a) Advogado(a) da parte autora, 

para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o 28 DE 

AGOSTO de 2018, às 14h40min. Prislene Paiva Estagiária Matrícula 34917

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002606-53.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO DA SILVA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE ALVES SALLES DOS SANTOS OAB - MT23084/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERIDO)

 

Certifico que procedo a intimação do(a) Advogado(a) da parte autora, 

para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o 05 DE 

SETEMBRO de 2018, às 13h20min, BEM COMO DA LIMINAR INDEFERIDA. 

Prislene Paiva Estagiária Matrícula 34917

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002577-03.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EZAU ALVES DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GVA INCORPORACOES LTDA (REQUERIDO)

 

Certifico que procedo a intimação do(a) Advogado(a) da parte autora, 

para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o 30 DE 

AGOSTO de 2018, às 16h20min, BEM COMO DA LIMINAR INDEFERIDA. 

Prislene Paiva Estagiária Matrícula 34917

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002441-06.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JANILSON LEANDRO DE SOUZA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA NUNES FERREIRA OAB - MT19969/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BURIOL CAVALCANTI & CIA LTDA (REQUERIDO)

 

Certifico que procedo a intimação do(a) Advogado(a) da parte autora, 

para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o 06 DE 

SETEMBRO de 2018, às 16h00min. Prislene Paiva Estagiária Matrícula 

34917

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000779-07.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS LUCAS FLORES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CASA BAHIA COMERCIAL LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

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

REQUERIDA, para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada 

para o 11 DE SETEMBRO de 2018, às 14h40min. Prislene Paiva Estagiária 

Matrícula 34917

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000779-07.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS LUCAS FLORES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CASA BAHIA COMERCIAL LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Certifico que procedo a intimação do(a) Advogado(a) da parte autora, 

para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o 11 DE 

SETEMBRO de 2018, às 14h40min. Prislene Paiva Estagiária Matrícula 

34917

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011257-57.2015.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO PEGO DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMILSON DONIZETE BOTEQUIO OAB - MT0010494A (ADVOGADO)

NIVALDO CAREAGA OAB - MT6713/B (ADVOGADO)

LEANDRO RIPOLI BIANCHI OAB - MT0012856A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Certifico que procedo a intimação da parte requerente, na pessoa de seu 

representante, do inteiro teor da juntada do ID – 14307034, para 

manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001002-57.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SAMUEL VERISSIMO DA SILVA (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:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001002-57.2018.8.11.0007 REQUERENTE: SAMUEL VERISSIMO DA 

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

detidamente o presente feito verifica-se que o comprovante de residência 

de ID nº. 12597026 não está em nome do postulante, e este não justificou 

tal fato. De se observar que o artigo 4º da Lei nº. 9.099/95 estabelece os 

critérios de competência para julgamento das causas estabelecidos 

naquela lei, bem como que a competência do juiz é um dos pressupostos 

processuais indispensáveis ao deslinde do feito. Desse modo, intime-se a 

parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, emendar a inicial, 

comprovando o domicílio do requerente nesta comarca, sob pena de 

extinção. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº. 9.099/95, submeto o 

presente processo à apreciação da Meritíssima Juíza de Direito. Mariana 

Kunz Granado Petrucci Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

n.º 9.099/95, HOMOLOGO o despacho proferido pela d. Juíza Leiga, nos 

seus precisos termos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 27 de julho de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011052-91.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ARIANE CHIANESI BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR RONDON BORGES DE CAMPOS OAB - MT0013142A (ADVOGADO)

RODRIGO SVERSUTI DA SILVA OAB - MT19382/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CESAR BRITO MELO - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IVANILTON SANTOS DA SILVA JUNIOR OAB - BA22664 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8011052-91.2016.8.11.0007 REQUERENTE: ARIANE CHIANESI BORGES 

REQUERIDO: LUIZ CESAR BRITO MELO - ME Vistos. Considerando que a 

avença encartada pela exequente em ID nº. 13538596, apesar de constar 

a informação de que "segue assinado pelas partes" não o fora feito, 

intime-se que a executada para que manifeste concordância ou não com 

os termos do acordo, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, retornem os 

autos concluso para julgamento. Consoante o disposto no art. 40, da Lei 

nº. 9.099/95, submeto o presente processo à apreciação da Meritíssima 

Juíza de Direito. Mariana Kunz Granado Petrucci Juíza Leiga Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO o despacho proferido 

pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos termos, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 8 de julho de 2018. 

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010511-58.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO DE JESUS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALNIR TELLES DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT0012575A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010511-58.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: SEBASTIAO DE JESUS SANTOS 

EXECUTADO: CLARO S.A. Vistos. Intime-se a parte executada para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o pagamento do valor remanescente 

informado na petição num. 12953532, sob pena de bloqueio judicial. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 18 de julho de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000298-44.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO JOSE PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000298-44.2018.8.11.0007 REQUERENTE: LEANDRO JOSE PEREIRA DA 

SILVA REQUERIDO: OI S.A Vistos. Ausente o relatório, com fulcro no 

disposto no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Analisando o feito verifico que a 

parte autora foi devidamente intimada para comprovar o domicílio nesta 

comarca, contudo, se quedou inerte consoante certidão de ID n.º 

13696522. De se observar que o artigo 4º da Lei nº. 9.099/95 estabelece 

os critérios de competência para julgamento das causas estabelecidos 

naquela lei, bem como que a competência do juiz é um dos pressupostos 

processuais indispensáveis ao deslinde do feito. Contudo, no caso em 

comento vê-se que o comprovante de residência apresentado pela parte 

(ID nº. 11869626) não está em seu nome, sendo certo que a declaração 

de união estável encartada pela parte corresponde a informação unilateral 

por ela emitida, e não tem o condão de comprovar a alegação. Ademais, 

não se pode olvidar que no bojo dos autos nº. 0042256-48.2018.8.11.0000 

e nº. 0042770-98.2018.811.0000, a Presidência do Conselho de 

Supervisão dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso 

recomendou que os serventuários da justiça atuem com maior rigor quanto 

à comprovação do domicílio das partes, visando evitar a prática de fraude. 

Ainda, consoante afirmado, intimada a parte para sanar a irregularidade, 

sob pena de extinção, esta quedou-se inerte. Desse modo, não 

comprovado o domicílio do autor nesta comarca o feito deve ser extinto. 

Calha registrar a afronta ao princípio constitucional da razoável duração 

do processo pela parte requerente, porquanto resta evidenciado que esta 

não praticou os atos processuais que lhe competem e indubitavelmente 

abandonou o processo. Ademais, em obediência ao princípio da 

celeridade, que norteia o procedimento do Juizado Especial, é inadmissível 

aceitar que o processo permaneça paralisado por inércia da parte 

autora/exequente, não restando alternativa senão a extinção do feito em 

razão do abandono. Diante do exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO 

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO com fulcro no artigo 485, III e IV, do Código 

de Processo Civil. Deixo de condenar a parte autora ao pagamento das 

custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, 

em face do disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Após o 

trânsito em julgado, arquive-se. Cumpra-se. Consoante o disposto no art. 

40, da Lei nº. 9.099/95, submeto o presente processo à apreciação da 

Meritíssima Juíza de Direito. Mariana Kunz Granado Petrucci Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO a 

sentença proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos termos, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011238-17.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA SILVA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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: 

8011238-17.2016.8.11.0007 REQUERENTE: MARIA LUCIA SILVA ROCHA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Analisando detidamente o 

presente feito verifica-se que não fora apresentado comprovante de 

residência em nome da autora, sendo certo que o documento de ID nº. 

1828012, apesar de estar em nome da genitora da requerente não tem o 

condão de fazer tal prova. Desse modo, intime-se a parte autora para no 

prazo de 05 (cinco) dias, emendar a inicial, comprovando o domicílio nesta 

comarca, sob pena de extinção. Consoante o disposto no art. 40, da Lei 

nº. 9.099/95, submeto o presente processo à apreciação da Meritíssima 

Juíza de Direito. Mariana Kunz Granado Petrucci Juíza Leiga Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO o despacho proferido 

pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos termos, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 17 de julho de 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011049-39.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VITOR RONDON BORGES DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SVERSUTI DA SILVA OAB - MT19382/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CESAR BRITO MELO - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IVANILTON SANTOS DA SILVA JUNIOR OAB - BA22664 (ADVOGADO)

GUILHERME TEIXEIRA DE OLIVEIRA OAB - BA24416 (ADVOGADO)

Outros Interessados:

LAMONNYEL VIEIRA DE MORAES (TESTEMUNHA)

MARCELA MAGALHÃES (TESTEMUNHA)
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CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8011049-39.2016.8.11.0007 REQUERENTE: VITOR RONDON BORGES DE 

CAMPOS REQUERIDO: LUIZ CESAR BRITO MELO - ME Vistos. 

Considerando que a avença encartada pela parte exequente em ID nº. 

13538403, apesar de constar a informação de que "segue assinado pelas 

partes" não o fora feito, intime-se que a executada para que manifeste 

concordância ou não com os termos do acordo, no prazo de 05 (cinco) 

dias. Após, retornem os autos concluso para julgamento. Consoante o 

disposto no art. 40, da Lei nº. 9.099/95, submeto o presente processo à 

apreciação da Meritíssima Juíza de Direito. Mariana Kunz Granado Petrucci 

Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, 

HOMOLOGO o despacho proferido pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos 

termos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 8 de julho de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001134-85.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEIA APARECIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001134-85.2016.8.11.0007 REQUERENTE: LUCINEIA APARECIDA DA 

SILVA REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, Vistos. 

Intime-se a parte adversa para manifestar acerca dos Embargos de 

Declaração apresentado, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, retornem os 

autos concluso para julgamento. Consoante o disposto no art. 40, da Lei 

nº. 9.099/95, submeto o presente processo à apreciação da Meritíssima 

Juíza de Direito. Mariana Kunz Granado Petrucci Juíza Leiga Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO o despacho proferido 

pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos termos, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 7 de julho de 2018. 

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000984-36.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO MARIA DOS SANTOS (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000984-36.2018.8.11.0007 REQUERENTE: JOAO MARIA DOS SANTOS 

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

verifica-se que o comprovante de residência de ID nº. 12576354 não está 

em nome do postulante, e este não justificou tal fato. De se observar que o 

artigo 4º da Lei nº. 9.099/95 estabelece os critérios de competência para 

julgamento das causas estabelecidos naquela lei, bem como que a 

competência do juiz é um dos pressupostos processuais indispensáveis 

ao deslinde do feito. Desse modo, intime-se a parte autora para no prazo 

de 05 (cinco) dias, emendar a inicial, comprovando o domicílio nesta 

comarca, sob pena de extinção. Consoante o disposto no art. 40, da Lei 

nº. 9.099/95, submeto o presente processo à apreciação da Meritíssima 

Juíza de Direito. Mariana Kunz Granado Petrucci Juíza Leiga Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO o despacho proferido 

pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos termos, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 29 de julho de 

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

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000020-14.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZA XAVIER ALANO 51827018100 (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA BARELLA OAB - MT0020342A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INTER SPUMA ESPUMAS E COLCHOES LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIO MARCHETTI OAB - SP73328 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000020-14.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: NEUZA XAVIER ALANO 

51827018100 EXECUTADO: INTER SPUMA ESPUMAS E COLCHOES LTDA 

Vistos. Reitere-se a intimação da parte exequente para, no prazo de 05 

(cinco) dias, apresentar novo cálculo atualizado do débito exequendo, 

incluindo o valor da multa de 10%, bem como requerer o que entender de 

direito, sob pena de extinção. Após, voltem-me os autos conclusos 

devidamente triados. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 12 de julho de 2018. 

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000888-89.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JEANE OLIVEIRA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO BARBOSA DE LIMA OAB - RO0005956A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Daniella Ferreira Toledo (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000888-89.2016.8.11.0007 REQUERENTE: JEANE OLIVEIRA RODRIGUES 

REQUERIDO: DANIELLA FERREIRA TOLEDO Vistos. Ausente o relatório, 

com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Inicialmente, 

INDEFIRO o pedido formulado pelo autor constante do ID. 12696115, a fim 

de que este Juízo diligencie com o escopo de obter informações sobre o 

atual endereço da requerida, eis que trata-se de diligência que compete à 

parte e não ao Estado-Juiz. Ademais, a diligência pretendida pela autora 

não coaduna com os critérios norteadores dos Juizados Especiais, 

sobretudo com os princípios da celeridade e da simplicidade. Assim, 

analisando o feito, verifico que a parte autora fora devidamente intimada 

fornecer o atual endereço da parte ré, a fim de viabilizar a citação, sob 

pena de extinção do processo sem resolução do mérito, conforme 

determinação de ID nº 12513573. Entretanto, a parte autora não atendeu 

ao referido despacho. Calha registrar a afronta ao princípio constitucional 

da razoável duração do processo pelo requerente, porquanto resta 

evidenciado que a autora não praticou os atos processuais que lhe 

competem e indubitavelmente abandonou o processo. Ademais, em 

obediência ao princípio da celeridade, que norteia o procedimento do 

Juizado Especial, é inadmissível aceitar que o processo permaneça 

paralisado por inércia da parte autora, não restando outra alternativa, 

senão a extinção do feito em razão do abandono do autor. Diante do 

exposto, com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo 

Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Deixo 

de condenar a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como dos honorários advocatícios, em face do disposto 

no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Intime-se. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 11 de julho de 2018. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000162-81.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DENER DOS SANTOS COSTA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000162-81.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES EXECUTADO: DENER DOS SANTOS COSTA Vistos. INTIME-SE 

a parte executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento da dívida, acrescido de custas processuais já calculadas, sob 

pena de incidência de multa de 10%, além da penhora de tantos bens 

quantos bastem para a satisfação do débito (art. 523, NCPC). Registro que 

o prazo para oferecimento de embargos à execução será de 15 (quinze) 

dias e fluirá da data da intimação da penhora ou da data do depósito 

espontâneo, conforme Enunciados nº. 117, 142 e 156 do FONAJE e 

Súmula nº 10 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado 

de Mato Grosso. Não efetuado o pagamento, INTIME-SE o credor para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, apresentar novo cálculo atualizado do débito 

exequendo, incluindo o valor da multa, que incidirá apenas sobre as 

parcelas já vencidas, caso se tratar a espécie de obrigação de prestação 

continuada, bem como requerer o que entender de direito. Caso o credor 

não tenha advogado/defensor público constituído nos autos, remetam-se 

os autos ao Contador Judicial para elaboração do cálculo atualizado do 

débito, incluída a multa mencionada no parágrafo anterior. Decorrido o 

prazo acima assinalado e não havendo o pagamento voluntário ou 

apresentação de embargos, voltem-se os autos conclusos para análise 

dos demais pedidos. Cumpra, expedindo-se o necessário. Alta 

Floresta/MT, 21 de junho de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010884-89.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EVERSON ANDRE PEREIRA SCHUTZE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANI BETO ROSSI OAB - MT0014735A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010884-89.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: EVERSON ANDRE PEREIRA 

SCHUTZE EXECUTADO: BANCO PAN S.A. Vistos. Inicialmente, retifique-se 

a autuação processual para incluir o advogado Dr. Fábio Rivelli, OAB/MT 

19.023-A, na representação processual do executado Banco Pan S.A. 

Garantido o Juízo através da apólice seguro garantia (Enunciado n° 117 do 

Fonaje), recebo os embargos apresentados no Id. num. 13403275 no 

efeito suspensivo, nos termos do art. 919, § 1° do CPC. Intime-se a parte 

embargada para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar resposta. 

Apresentada a resposta do embargado ou decorrido o respectivo prazo, 

remeta-se o processo para julgamento. Cumpra, expedindo-se o 

necessário. Alta Floresta/MT, 24 de julho de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002677-55.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEY CARLOS PIANOVSKI JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDERLEY CARLOS PIANOVSKI JUNIOR OAB - MT0019053A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002677-55.2018.8.11.0007 REQUERENTE: VANDERLEY CARLOS 

PIANOVSKI JUNIOR REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. 

Trata-se de pedido de tutela provisória objetivando a retirada do nome da 

parte requerente dos cadastros restritivos ao crédito, sob a alegação de 

que a inscrição é indevida ante a quitação do débito. O artigo 294 do NCPC 

prevê que a tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou 

evidência, sendo que na primeira hipótese será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo, conforme dicção do artigo 300 do 

NCPC. No caso em tela, restam evidenciados os elementos da tutela de 

urgência legalmente previstos, pois a parte requerente demonstrou a 

probabilidade de seu direito, mediante documentos que acompanham a 

petição inicial; bem como demonstrou o risco ao resultado útil do processo, 

pois todos sabem que são funestos os prejuízos decorrentes dos 

registros insertos nos órgãos que restringem crédito, trazendo efeitos 

negativos de maior relevância e gerando prejuízos irreparáveis. Ademais, 

não se pode tolher da parte autora o direito de discutir a questão em Juízo, 

sendo que até decisão judicial a respeito não deve figurar no rol de 

inadimplentes. Assim, por estarem presentes, no caso em questão, os 

requisitos legais, o deferimento da tutela provisória é medida que se impõe. 

Ante o exposto, nos termos do artigo 6º da Lei nº 9.099/95 e do artigo 84, 

§3º do Código de Defesa do Consumidor, DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA 

para determinar que a parte requerida promova a exclusão do nome da 

parte autora dos cadastros restritivos ao crédito, referente ao débito 

objeto da presente demanda, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob 

pena de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais). No tocante ao 

pedido de inversão do ônus da prova, considerando a verossimilhança da 

alegação feita pela parte reclamante, 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. CITE-SE a parte reclamada, a fim de 

comparecer à audiência de conciliação já designada. INTIMEM-SE. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 27 de julho de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002663-71.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL LEITE BARBOSA OAB - MT0017817A (ADVOGADO)

EDMILSON DONIZETE BOTEQUIO OAB - MT0010494A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002663-71.2018.8.11.0007 REQUERENTE: MARIA APARECIDA RIBEIRO 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Trata-se de pedido de 

tutela provisória objetivando a retirada do nome da parte requerente dos 

cadastros restritivos ao crédito, sob a alegação de que a inscrição é 

indevida. O artigo 294 do NCPC prevê que a tutela provisória pode 

fundamentar-se em urgência ou evidência, sendo que na primeira hipótese 

será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade 

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

conforme dicção do artigo 300 do NCPC. No caso em tela, restam 

evidenciados os elementos da tutela de urgência legalmente previstos, 

pois a parte requerente demonstrou a probabilidade de seu direito, 

mediante documentos que acompanham a petição inicial; bem como 

demonstrou o risco ao resultado útil do processo, pois todos sabem que 

são funestos os prejuízos decorrentes dos registros insertos nos órgãos 

que restringem crédito, trazendo efeitos negativos de maior relevância e 

gerando prejuízos irreparáveis. Ademais, não se pode tolher da parte 

autora o direito de discutir a questão em Juízo, sendo que até decisão 

judicial a respeito não deve figurar no rol de inadimplentes. Assim, por 

estarem presentes, no caso em questão, os requisitos legais, o 

deferimento da tutela provisória é medida que se impõe. Ante o exposto, 

nos termos do artigo 6º da Lei nº 9.099/95 e do artigo 84, §3º do Código 

de Defesa do Consumidor, DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA para 

determinar que a parte requerida promova a exclusão do nome da parte 

autora dos cadastros restritivos ao crédito, referente ao débito objeto da 

presente demanda, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais). No tocante ao pedido 

de inversão do ônus da prova, considerando a verossimilhança da 

alegação feita pela parte reclamante e sua hipossuficiência, 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. CITE-SE a parte 

reclamada, a fim de comparecer à audiência de conciliação já designada. 
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INTIMEM-SE. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 27 de julho de 2018. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002681-92.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEY CARLOS PIANOVSKI JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDERLEY CARLOS PIANOVSKI JUNIOR OAB - MT0019053A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

POP INTERNET LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002681-92.2018.8.11.0007 REQUERENTE: VANDERLEY CARLOS 

PIANOVSKI JUNIOR REQUERIDO: POP INTERNET LTDA. Vistos. Trata-se de 

pedido de tutela provisória objetivando a retirada do nome da parte 

requerente dos cadastros restritivos ao crédito, sob a alegação de que a 

inscrição é indevida ante a quitação do débito. O artigo 294 do NCPC prevê 

que a tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência, 

sendo que na primeira hipótese será concedida quando houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo, conforme dicção do artigo 300 do NCPC. No 

caso em tela, restam evidenciados os elementos da tutela de urgência 

legalmente previstos, pois a parte requerente demonstrou a probabilidade 

de seu direito, mediante documentos que acompanham a petição inicial; 

bem como demonstrou o risco ao resultado útil do processo, pois todos 

sabem que são funestos os prejuízos decorrentes dos registros insertos 

nos órgãos que restringem crédito, trazendo efeitos negativos de maior 

relevância e gerando prejuízos irreparáveis. Ademais, não se pode tolher 

da parte autora o direito de discutir a questão em Juízo, sendo que até 

decisão judicial a respeito não deve figurar no rol de inadimplentes. Assim, 

por estarem presentes, no caso em questão, os requisitos legais, o 

deferimento da tutela provisória é medida que se impõe. Ante o exposto, 

nos termos do artigo 6º da Lei nº 9.099/95 e do artigo 84, §3º do Código 

de Defesa do Consumidor, DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA para 

determinar que a parte requerida promova a exclusão do nome da parte 

autora dos cadastros restritivos ao crédito, referente ao débito objeto da 

presente demanda, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais). No tocante ao pedido 

de inversão do ônus da prova, considerando a verossimilhança da 

alegação feita pela parte reclamante, 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. CITE-SE a parte reclamada, a fim de 

comparecer à audiência de conciliação já designada. INTIMEM-SE. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 27 de julho de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010884-89.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EVERSON ANDRE PEREIRA SCHUTZE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANI BETO ROSSI OAB - MT0014735A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010884-89.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: EVERSON ANDRE PEREIRA 

SCHUTZE EXECUTADO: BANCO PAN S.A. Vistos. Inicialmente, retifique-se 

a autuação processual para incluir o advogado Dr. Fábio Rivelli, OAB/MT 

19.023-A, na representação processual do executado Banco Pan S.A. 

Garantido o Juízo através da apólice seguro garantia (Enunciado n° 117 do 

Fonaje), recebo os embargos apresentados no Id. num. 13403275 no 

efeito suspensivo, nos termos do art. 919, § 1° do CPC. Intime-se a parte 

embargada para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar resposta. 

Apresentada a resposta do embargado ou decorrido o respectivo prazo, 

remeta-se o processo para julgamento. Cumpra, expedindo-se o 

necessário. Alta Floresta/MT, 24 de julho de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002273-38.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARILZA DA SILVA GOMES - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELLINGTON DA SILVA CARVALHAIS OAB - MT17219/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARLENE COSTA DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002273-38.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: MARILZA DA SILVA GOMES - 

ME EXECUTADO: MARLENE COSTA DOS SANTOS Vistos. Considerando a 

disposição do artigo 835, inciso I do NCPC que indica primeiramente o 

dinheiro na ordem preferencial de bens penhoráveis e por ser medida 

eficaz à satisfação do crédito, DEFIRO o pedido de penhora via sistema 

Bacenjud, com fundamento, ainda, no artigo 837 do NCPC e no artigo 512 

da CNGC/MT. Consigno que a ordem de bloqueio via sistema BacenJud já 

foi feita em gabinete sobre o valor exequendo e restou infrutífera a 

tentativa, visto que foi encontrado valor irrisório, cujo desbloqueio já foi 

ordenado. Assim, intime-se a parte exequente para manifestar em 05 

(cinco) dias, indicando bens passíveis de penhora, sob pena de extinção. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 26 de julho de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002565-23.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

TACIANE FABIANI (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002565-23.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: TACIANE FABIANI EXECUTADO: 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. 

Considerando a disposição do artigo 835, inciso I do NCPC que indica 

primeiramente o dinheiro na ordem preferencial de bens penhoráveis e por 

ser medida eficaz à satisfação do crédito, DEFIRO o pedido de penhora via 

sistema Bacenjud, com fundamento, ainda, no artigo 837 do NCPC e no art. 

512 da CNGC/MT. Restando frutífero o bloqueio de valores, o extrato da 

operação emitido pelo Bacenjud valerá como termo de penhora, conforme 

Enunciado nº 140 do FONAJE e Súmula nº 13 da Turma Recursal Única 

dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, devendo ser intimadas 

as partes. Registro que o prazo para oferecimento de embargos à 

execução será de 15 (quinze) dias e fluirá da data da intimação da 

penhora integral do valor exequendo ou do depósito expontâneo, 

conforme Enunciados n.º 117 e 142 do FONAJE e Súmula n.º 10 da Turma 

Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso. Deve a 

Srª. Gestora Judiciária oficiar, via Malote Digital, ao Departamento de 

Depósitos Judiciais, comunicando do bloqueio de valor via sistema 

Bacenjud e da transferência do valor à Conta Judicial, para que aquele 

Departamento promova a devida vinculação da quantia aos presentes 

autos. Por outro lado, caso reste infrutífera a penhora eletrônica de valor, 

intime-se a parte exequente para manifestar em 05 (cinco) dias, indicando 

bens passíveis de penhora, sob pena de extinção. Às providências. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 26 de julho de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002626-78.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS BARELLA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ANA PAULA BARELLA OAB - MT0020342A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP0117417A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002626-78.2017.8.11.0007 REQUERENTE: LUCAS BARELLA REQUERIDO: 

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. Vistos. 

Considerando a disposição do artigo 835, inciso I do NCPC que indica 

primeiramente o dinheiro na ordem preferencial de bens penhoráveis e por 

ser medida eficaz à satisfação do crédito, DEFIRO o pedido de penhora via 

sistema Bacenjud, com fundamento, ainda, no artigo 837 do NCPC e no art. 

512 da CNGC/MT. Restando frutífero o bloqueio de valores, o extrato da 

operação emitido pelo Bacenjud valerá como termo de penhora, conforme 

Enunciado nº 140 do FONAJE e Súmula nº 13 da Turma Recursal Única 

dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, devendo ser intimadas 

as partes. Registro que o prazo para oferecimento de embargos à 

execução será de 15 (quinze) dias e fluirá da data da intimação da 

penhora integral do valor exequendo ou do depósito expontâneo, 

conforme Enunciados n.º 117 e 142 do FONAJE e Súmula n.º 10 da Turma 

Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso. Deve a 

Srª. Gestora Judiciária oficiar, via Malote Digital, ao Departamento de 

Depósitos Judiciais, comunicando do bloqueio de valor via sistema 

Bacenjud e da transferência do valor à Conta Judicial, para que aquele 

Departamento promova a devida vinculação da quantia aos presentes 

autos. Por outro lado, caso reste infrutífera a penhora eletrônica de valor, 

intime-se a parte exequente para manifestar em 05 (cinco) dias, indicando 

bens passíveis de penhora, sob pena de extinção. Às providências. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 26 de julho de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010128-22.2012.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

INFOPLUS ESCOLA DE INFORMATICA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA RUTH FERNANDES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NILTON NUNES GABRIEL OAB - MT0004342A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010128-22.2012.8.11.0007 EXEQUENTE: INFOPLUS ESCOLA DE 

INFORMATICA LTDA - ME EXECUTADO: MARIA RUTH FERNANDES Vistos. 

Considerando a disposição do artigo 835, inciso I do NCPC que indica 

primeiramente o dinheiro na ordem preferencial de bens penhoráveis e por 

ser medida eficaz à satisfação do crédito, DEFIRO o pedido de penhora via 

sistema Bacenjud, com fundamento, ainda, no artigo 837 do NCPC e no art. 

512 da CNGC/MT. Restando frutífero o bloqueio de valores, o extrato da 

operação emitido pelo Bacenjud valerá como termo de penhora, conforme 

Enunciado nº 140 do FONAJE e Súmula nº 13 da Turma Recursal Única 

dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, devendo ser intimadas 

as partes. Registro que o prazo para oferecimento de embargos à 

execução será de 15 (quinze) dias e fluirá da data da intimação da 

penhora integral do valor exequendo ou do depósito expontâneo, 

conforme Enunciados n.º 117 e 142 do FONAJE e Súmula n.º 10 da Turma 

Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso. Deve a 

Srª. Gestora Judiciária oficiar, via Malote Digital, ao Departamento de 

Depósitos Judiciais, comunicando do bloqueio de valor via sistema 

Bacenjud e da transferência do valor à Conta Judicial, para que aquele 

Departamento promova a devida vinculação da quantia aos presentes 

autos. Por outro lado, caso reste infrutífera a penhora eletrônica de valor, 

intime-se a parte exequente para manifestar em 05 (cinco) dias, indicando 

bens passíveis de penhora, sob pena de extinção. Às providências. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 26 de julho de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010269-70.2014.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA MARIANA DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS PETRUCCI JUNIOR OAB - MT0017452A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO RD LTDA - ME (EXECUTADO)

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO OAB - MT0005475A 

(ADVOGADO)

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP0117417A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010269-70.2014.8.11.0007 EXEQUENTE: FABIANA MARIANA DE 

ALMEIDA EXECUTADO: AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO RD LTDA - ME, 

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. Vistos. 

Considerando a disposição do artigo 835, inciso I do NCPC que indica 

primeiramente o dinheiro na ordem preferencial de bens penhoráveis e por 

ser medida eficaz à satisfação do crédito, DEFIRO o pedido de penhora via 

sistema Bacenjud, com fundamento, ainda, no artigo 837 do NCPC e no art. 

512 da CNGC/MT. Restando frutífero o bloqueio de valores, o extrato da 

operação emitido pelo Bacenjud valerá como termo de penhora, conforme 

Enunciado nº 140 do FONAJE e Súmula nº 13 da Turma Recursal Única 

dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, devendo ser intimadas 

as partes. Registro que o prazo para oferecimento de embargos à 

execução será de 15 (quinze) dias e fluirá da data da intimação da 

penhora integral do valor exequendo ou do depósito expontâneo, 

conforme Enunciados n.º 117 e 142 do FONAJE e Súmula n.º 10 da Turma 

Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso. Deve a 

Srª. Gestora Judiciária oficiar, via Malote Digital, ao Departamento de 

Depósitos Judiciais, comunicando do bloqueio de valor via sistema 

Bacenjud e da transferência do valor à Conta Judicial, para que aquele 

Departamento promova a devida vinculação da quantia aos presentes 

autos. Por outro lado, caso reste infrutífera a penhora eletrônica de valor, 

intime-se a parte exequente para manifestar em 05 (cinco) dias, indicando 

bens passíveis de penhora, sob pena de extinção. Às providências. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 26 de julho de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010293-30.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA BRAGATTI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MELORI ESTELA FAVETTI OAB - MT20251/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VIVIAN ROSSI MARQUES DA COSTA OAB - MT11813/O (ADVOGADO)

KAUE MELLI ARISI OAB - MT20057/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010293-30.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: JESSICA BRAGATTI 

EXECUTADO: PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS LTDA Vistos. 

Considerando a disposição do artigo 835, inciso I do NCPC que indica 

primeiramente o dinheiro na ordem preferencial de bens penhoráveis e por 

ser medida eficaz à satisfação do crédito, DEFIRO o pedido de penhora via 

sistema Bacenjud, com fundamento, ainda, no artigo 837 do NCPC e no art. 

512 da CNGC/MT. Restando frutífero o bloqueio de valores, o extrato da 

operação emitido pelo Bacenjud valerá como termo de penhora, conforme 

Enunciado nº 140 do FONAJE e Súmula nº 13 da Turma Recursal Única 

dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, devendo ser intimadas 

as partes. Registro que o prazo para oferecimento de embargos à 

execução será de 15 (quinze) dias e fluirá da data da intimação da 
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penhora integral do valor exequendo ou do depósito expontâneo, 

conforme Enunciados n.º 117 e 142 do FONAJE e Súmula n.º 10 da Turma 

Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso. Deve a 

Srª. Gestora Judiciária oficiar, via Malote Digital, ao Departamento de 

Depósitos Judiciais, comunicando do bloqueio de valor via sistema 

Bacenjud e da transferência do valor à Conta Judicial, para que aquele 

Departamento promova a devida vinculação da quantia aos presentes 

autos. Por outro lado, caso reste infrutífera a penhora eletrônica de valor, 

intime-se a parte exequente para manifestar em 05 (cinco) dias, indicando 

bens passíveis de penhora, sob pena de extinção. Às providências. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 26 de julho de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002640-28.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARLEI DA SILVA MEDEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA LEITE QUADRA DA COSTA OAB - MT21075/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA (REQUERIDO)

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002640-28.2018.8.11.0007 REQUERENTE: MARLEI DA SILVA MEDEIRO 

REQUERIDO: ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA, DELL 

COMPUTADORES DO BRASIL LTDA Vistos etc. Relatório dispensado em 

face do permissivo do art. 38 da Lei n° 9.099/95. Analisando os autos 

verifico que a autora Marlei da Silva Medeiro Ribeiro é parte ilegítima para 

figurar no polo ativo da lide, porquanto a nota fiscal de compra do produto 

objeto da demanda foi emitida em nome de Vagner Ribeiro. Pois bem. De 

acordo com o disposto no artigo 18 do NCPC, “ninguém poderá pleitear 

direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento 

jurídico”. Desta feita, impõe-se o reconhecimento da ilegitimidade ativa do 

requerente para ajuizar a ação em comento. Ante o exposto, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com base no artigo 

485, VI, do novo Código de Processo Civil. Sem custas e sem honorários 

advocatícios. Intime-se. Após o trânsito em julgado da sentença, 

arquivem-se os autos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 25 de julho de 2018. 

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000047-26.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

KAMILA DE MOURA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAMILA DE MOURA SANTOS OAB - MT24032/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):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000047-26.2018.8.11.0007 REQUERENTE: KAMILA DE MOURA SANTOS 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Trata-se de Embargos de 

Declaração interposto por TELEFONICA BRASIL S/A, alegando omissão 

havida na sentença de ID nº. 12891649, sob o argumento de que deixou 

de fundamentar a existência de dano moral. É o necessário. DECIDO. No 

que atine a omissão alegada pela embargante, analisando a sentença 

objurgada, não se vislumbra sua incidência, sendo certo que no decisório 

expressamente constou o que segue: “Quanto ao dano moral é certo que 

o simples descumprimento contratual não gera, por si só, o dever de 

indenizar. Contudo, no caso concreto, a autora contratou os serviços em 

comento para seu trabalho, sendo presumido que o bloqueio da linha 

telefônica móvel lhe trouxe prejuízos de ordem moral, ante o 

desatendimento dos clientes. Portanto, resta evidente os incômodos 

sofridos pela parte autora, que ultrapassaram a barreira do mero dissabor, 

não podendo ser encarado como mero aborrecimento. Conclui-se, pelo 

contexto probatório, que o procedimento de cancelamento da linha 

decorreu de erro da empresa de telefonia na prestação do serviço, 

privando a consumidora do uso do telefone. Insta salientar que a conduta 

da requerida gerou perturbação extrapatrimonial não só pela carga de 

extrema abusividade, mas, sobretudo, por ter incutido grave prejuízo à 

atividade prestada, ficando privada do acesso a importante e 

imprescindível ferramenta de trabalho, utilizada para atendimento e 

orientação de clientes.”. Tal fundamentação fora seguida de diversos 

entendimentos jurisprudenciais ratificando o entendimento adotado. Desta 

feita, não vislumbrando a irregularidade apontada pelo embargante, tenho 

que a sentença merece ser mantida. A irresignação da parte se dá quanto 

ao mérito da causa, e, persistindo discordância, deverá valer-se da via 

adequada. Ante o exposto, NÃO ACOLHO OS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO interpostos no id n.º 13033823, com fundamento no artigo 

48 da Lei nº. 9.099/95. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº. 9.099/95, submeto 

o presente processo à apreciação da Meritíssima Juíza de Direito. Mariana 

Kunz Granado Petrucci Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

n.º 9.099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pela d. Juíza Leiga, nos 

seus precisos termos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 25 de julho de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003515-32.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FERREIRA DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1003515-32.2017.8.11.0007 REQUERENTE: JOSE FERREIRA DIAS 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Ausente o relatório em 

razão do permissivo do artigo 38 da Lei nº. 9.099/95. Não havendo 

necessidade de dilação probatória, passo ao julgamento antecipado do 

mérito, eis que presente in casu a hipótese do artigo 355, inciso I do 

Código de Processo Civil. I – Mérito No mérito, afirma o autor que no dia 

10/02/2017 teve o nome indevidamente inscrito em cadastro de 

inadimplente pela ré, em razão de dívida no importe total de R$ 121,10 

(cento e vinte e um reais e dez centavos). Salienta que manteve relação 

jurídica com a demandada, contudo, esta findou-se em agosto de 2016, 

sem dívidas, desconhecendo o débito objeto da negativação. Assevera 

que buscava um financiamento junto a Caixa Econômica Federal para 

aquisição de um casa, contudo fora negado em razão da aludida 

negativação. Ainda, que socorreu-se ao PROCON para solução do 

empasse, ocasião em que a requerida reconheceu a inexistência do débito 

e o cancelou, contudo, pretende a reparação pelo prejuízo moral 

suportado ante a conduta ilícita da ré. Por outro lado, a requerida aduz que 

a negativação decorre da inadimplência do autor, contudo, afirma que não 

há débito pendente e a inscrição fora excluída, não havendo dano a ser 

indenizado. Em se tratando de relação tipicamente consumerista, e 

havendo manifesta hipossuficiência do consumidor em relação à ré, 

cabível a inversão do ônus da prova, em conformidade com a disposição 

do art. 6º, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor, inclusive, já 

declarada em decisão de ID nº. 12112132 . Dessa forma, o ônus estará a 

cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, 

ou do réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito 

do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC, não tendo a parte ré se 

desincumbiu de seu ônus, uma vez que não apresentou nenhum 
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documento a fim de demonstrar a existência e legalidade da dívida objeto 

da negativação. Entrementes, o Código de Defesa do Consumidor prevê 

que: Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da 

existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como 

por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. 

§ 3º - O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando 

provar: I – (...); II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. 

Havendo inscrição do nome da parte autora em cadastro de inadimplente 

em razão de dívida cuja existência não resta comprovada, evidencia-se a 

ilegalidade da anotação. Vale anotar que a conduta desidiosa da empresa 

de não confirmar a persistência do débito antes de proceder o 

apontamento reclama sua responsabilização por eventuais prejuízos 

suportados pelo consumidor. O nexo de causalidade do ilícito perpetrado 

pela parte ré se configura na ligação entre a má prestação de serviço, 

caracterizada na fragilidade do sistema de cobrança, que lança o nome do 

cliente no rol de inadimplentes independente da existência do débito. Sobre 

a comprovação dos morais em decorrência de inscrição indevida por 

ilegalidade da cobrança o STJ é uníssono no entendimento que segue: 

“Nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em 

cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, 

prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica”. (STJ. 

AgRg no RAI n° 1.420.027 - BA (2011/0113866-4) — Rel. Ministro Sidnei 

Beneti, J. em: 20.09.2011). Em tempo, independente da data em que fora 

excluído o nome do autor do cadastro restritivo de crédito, é certo que o 

dano moral se consumou no momento do lançamento de dívida cuja origem 

era ilegítima, gerando prejuízos de ordem moral ao consumidor de forma 

presumida, na toada do julgado acima transcrito. O documento de ID nº. 

11183374, emitido em 27/06/2017, demonstra a negativação do nome do 

autor, indevidamente incluída em 10/02/2017. Ainda que padeça o autor de 

interesse para desconstituição do débito, porquanto já desconstituído, tem 

o direito de pleitear pela reparação do prejuízo moral sofrido em 

decorrência da conduta ilícita da ré. Não se pode olvidar que a exclusão 

voluntária pela requerida na seara administrativa, após provocação do 

PROCON, reflete no cálculo da fixação do montante, porém não afasta o 

dever de indenizar. Subseguindo a linha de explanação, o valor da 

indenização por dano moral deve ser fixado proporcionalmente ao grau de 

culpa, ao nível socioeconômico da parte autora e, ainda, ao porte 

econômico do réu, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela 

doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua 

experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e às 

peculiaridades de cada caso. Desse modo, fixo o dano moral em R$ 

7.000,00 (sete mil reais). Indefiro o pedido da ré de condenação da autora 

em litigância de má-fé, porquanto parcialmente procedente a demanda. II – 

Dispositivo Ante o exposto, afasto a preliminar arguida, confirmo os 

termos e prazos da liminar concedida e JULGO PROCEDENTE, em parte, a 

pretensão autoral, nos termos do art. 487, I, do CPC, para CONDENAR a ré 

a pagar à parte autora a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de 

danos morais, corrigidos monetariamente (INPC) a partir da sentença 

(Súmula 362 STJ) e acrescidos de juros de mora de 1% a.m., a partir do 

evento danoso (10/02/2017), nos moldes do art. 398 do CC. Via de 

consequência, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO, nos 

termos do artigo 487, I, do CPC. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. 

Transitado em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e 

anotações necessárias. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº. 9.099/95, submeto 

o presente processo à apreciação da Meritíssima Juíza de Direito. Mariana 

Kunz Granado Petrucci Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

n.º 9.099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pela d. Juíza Leiga, nos 

seus precisos termos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 26 de julho de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011237-32.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CASTURINA DE LIMA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - MT0018150S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8011237-32.2016.8.11.0007 REQUERENTE: MARIA CASTURINA DE LIMA 

SILVA REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos. Ausente o relatório em 

razão do permissivo do artigo 38 da Lei nº. 9.099/95. Não havendo 

necessidade de dilação probatória, passo ao julgamento antecipado do 

mérito, eis que presente in casu a hipótese do artigo 355, inciso I do CPC. I 

– Preliminar a) Litispendência e Conexão Aduz a ré que a autora ajuizou 

ação idêntica a esta, em trâmite perante o Juizado Especial desta Comarca 

sob o nº. 8011236-47.2016.811.0007, pretendendo a extinção deste feito 

em decorrência da litispendência, ou, subsidiariamente, que seja declarada 

a conexão. Vale frisar que sobre a litispendência, o CPC prevê: 337. § 3o 

Há litispendência quando se repete ação que está em curso. Destarte, 

sobre a conexão estabelece: Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou 

mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. 

Analisando detidamente o presente feito em conjunto com o processo 

mencionado pela ré, verifica-se que apesar de ambas as ações, 

inegavelmente propostas pela autora, versarem sobre a pretensão 

indenizatória decorrente de alegada inscrição indevida em cadastro de 

inadimplente, correspondem a apontamentos diversos. Enquanto essa diz 

respeito ao contrato 0111300212048, que indica débito de R$ 29,90 (vinte 

e nove reais e noventa centavos), vencido em 20/11/2015, àquela 

corresponde a negativação atinente ao contrato nº. 0111323149299, que 

indica débito no importe de R$ 29,36 (vinte e nove reais e trinta e seis 

centavos), vencido em 20/12/2015. Desse modo, não há repetição de 

ação em curso, afastando a litispendência arguida pela ré. Na mesma 

senda, não se vislumbra conexão porquanto como dito a causa de pedir é 

diversa. II – Mérito No mérito, afirma a autora que aos 03/04/2016 teve o 

nome indevidamente inscrito em cadastro de inadimplente pela ré, em 

razão de dívida cuja origem desconhece, no importe de R$ 29,90 (vinte e 

nove reais e noventa centavos), apontando como data de vencimento 

20/11/2015, correspondente ao contrato número 0111300212048, 

porquanto afirma jamais ter mantido relação jurídica com a demandada. Por 

outro lado, a ré defende que não praticou qualquer ilícito, defendendo a 

impossibilidade da inversão do ônus da prova e a inocorrência de dano 

moral suportado pela autora, não encartando qualquer documento 

comprobatório. Primeiramente, consigno que a relação jurídica em liça está 

submetida às regras do Estatuto Consumerista, pois, embora haja 

alegação de que inexiste relação jurídica entre as partes, a parte autora 

se enquadra no conceito de consumidor por equiparação, sendo vítima do 

fato do serviço, nos termos do artigo 17 do CDC. Nessa senda, a partir da 

afirmação da demandante de que não reconhece a dívida objeto de 

inscrição nos cadastros de inadimplentes, incumbia à parte demandada 

demonstrar, ainda que minimamente, a regularidade da anotação. Nesse 

passo, é assente o entendimento jurisprudencial acerca da 

responsabilidade do fornecedor de serviços pela verificação da 

autenticidade das informações prestadas pelo consumidor, em casos 

envolvendo fraude na contratação, por aplicação da Teoria do Risco do 

Empreendimento. Sobre o assunto, eis o entendimento jurisprudencial que 

colaciono: APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ADOÇÃO DA TEORIA DO RISCO DO 

EMPREENDIMENTO. RESPONSABILIDADE PELO FATO DO SERVIÇO. ART. 

14, § 1º, I a III, DO CDC. Adotada a teoria do risco do empreendimento pelo 

Código de Defesa do Consumidor, todo aquele que exerce atividade 

lucrativa no mercado de consumo tem o dever de responder pelos 

defeitos dos produtos ou serviços fornecidos, independentemente de 

culpa. Responsabilidade objetiva do fornecedor pelos acidentes de 

consumo. CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE. DEFEITO DO SERVIÇO. 

INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA "OPE LEGIS". FORTUITO INTERNO. 

DEVER DE INDENIZAR. Defeito do serviço evidenciado através da 

celebração, pela pessoa jurídica demandada, de contrato de compra e 

venda com terceiro, em nome da parte autora, mediante fraude ou ardil, o 

qual deu azo à inclusão do nome desta em cadastro de inadimplentes. 

Inexistência de comprovação, pela parte demandada, de que tomou todas 
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as cautelas devidas antes de proceder à contratação, de modo a elidir sua 

responsabilidade pela quebra do dever de segurança, nos moldes do art. 

14, § 3º, I e II, do CDC. Inversão do ônus da prova "ope legis". Fraude 

perpetrada por terceiros que não constitui causa eximente de 

responsabilidade, pois caracterizado o fortuito interno. DANO MORAL IN 

RE IPSA. Evidenciada a inscrição indevida do nome da parte autora em 

cadastro de inadimplentes, daí resulta o dever de indenizar. Dano moral "in 

re ipsa", dispensando a prova do efetivo prejuízo sofrido pela vítima em 

face do evento danoso. ARBITRAMENTO DO "QUANTUM" INDENIZATÓRIO. 

MONTANTE MAJORADO. Montante da indenização arbitrado em atenção 

aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, bem assim às 

peculiaridades do caso concreto e os parâmetros usualmente adotados 

pelo Colegiado em situações similares. APELO DO RÉU DESPROVIDO, 

RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO, DE PLANO, 

AMBOS COM FULCRO NO ART. 557, "CAPUT" E § 1º-A, DO CPC 

(Apelação Cível Nº 70065050171, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Miguel Ângelo da Silva, Julgado em 26/01/2016). Em se 

tratando de relação tipicamente consumerista, e havendo manifesta 

hipossuficiência do consumidor em relação à ré, cabível a inversão do 

ônus da prova, em conformidade com a disposição do art. 6º, inc. VIII, do 

Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, o ônus estará a cargo do 

autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do réu, 

provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, 

nos termos do artigo 373, II do CPC, não tendo a parte ré se desincumbiu 

de seu ônus, uma vez que não apresentou nenhum documento a fim de 

demonstrar a existência e legalidade da dívida e sequer defendeu a 

existência de relação jurídica com a autora. Entrementes, o Código de 

Defesa do Consumidor prevê que: Art. 14. O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. § 3º - O fornecedor de serviços só não será 

responsabilizado quando provar: I – (...); II - a culpa exclusiva do 

consumidor ou de terceiro. Havendo inscrição do nome da parte autora em 

cadastro de inadimplente em razão de dívida cuja existência não resta 

comprovada, evidencia-se a ilegalidade da anotação. Desse modo, há a 

responsabilidade da requerida quanto ao dano sofrido pelo consumidor, 

porquanto não agiu de forma diligente por ocasião da contratação do 

serviço, o que consequentemente gerou a cobrança e negativação 

indevida em cadastro de inadimplentes. Nessa linha de intelecção o dano 

moral está ínsito no caso e advém do próprio fato, dispensando a 

comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas 

circunstâncias do imbróglio. Trata-se de dano moral in ré ipsa, sendo 

inadmissível a conduta desidiosa da requerida, afastando mero 

aborrecimento do cotidiano. A propósito, eis os entendimentos 

jurisprudenciais que colaciono: APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO 

ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

FRAUDE – AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – INSCRIÇÃO INDEVIDA DE 

NOME EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – ATO ILÍCITO 

CONFIGURADO – DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER REPARATÓRIO 

CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – VALOR DA 

CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA 

PROPORCIONALIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – 

POSSIBILIDADE – ART. 85, § 11, DO CPC – RECURSOS CONHECIDOS E 

DESPROVIDOS. Todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade 

no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios 

ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa. 

Demonstrado o ato ilícito com a inscrição do nome do suposto devedor nos 

cadastros de proteção ao crédito, por conta de débito inexistente, nasce a 

obrigação de indenizar, independentemente da prova de prejuízo, porque, 

nesta hipótese, o dano é presumido e basta a comprovação da ocorrência 

do fato que o gerou. (...). (Ap 9734/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, 

Publicado no DJE 11/04/2018) APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO - 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME NO 

CADASTRO DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DÍVIDA NÃO 

CONTRATADA - FRAUDE NA CONTRATAÇÃO - FORTUITO INTERNO - 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (SÚMULA 

479 DO STJ) - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - DANO MORAL E MATERIAL 

CONFIGURADOS (...) A inscrição indevida nos cadastros restritivos de 

crédito, em decorrência de dívida contratada mediante fraude, não afasta 

a responsabilidade da empresa e é suficiente para a configuração dos 

danos morais As instituições financeiras respondem objetivamente por 

fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no 

âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ). Mostra-se razoável 

o valor arbitrado a título de danos morais se levado em conta tanto a 

capacidade econômica do ofensor quanto as condições do ofendido, além 

da observância ao critério da razoabilidade e às peculiaridades do caso. 

Verificado que cada litigante foi, em parte, vencedor e vencido, revela-se 

correta a distribuição proporcional do ônus de sucumbência, nos termos 

do art. 86 do CPC. Em observância aos parâmetros legais que norteiam a 

matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício 

da advocacia, comporta majoração os honorários advocatícios, 

considerados os critérios do §2º, art. 85 do CPC. (Ap 5259/2018, DES. 

GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 28/02/2018, Publicado no DJE 02/03/2018). Desse modo, 

configurada a responsabilidade da requerida quanto ao dano sofrido pelo 

consumidor em decorrência da inscrição indevida em cadastro de 

inadimplentes. Sobre a comprovação dos morais em decorrência de 

inscrição indevida por ilegalidade da cobrança o STJ é uníssono no 

entendimento que segue: “Nos casos de protesto indevido de título ou 

inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se 

configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada 

seja pessoa jurídica”. (STJ. AgRg no RAI n° 1.420.027 - BA 

(2011/0113866-4) — Rel. Ministro Sidnei Beneti, J. em: 20.09.2011). A 

Súmula nº 385 do STJ, por sua vez, afasta a possibilidade de reparação 

moral quando preexistente legítima inscrição, estabelecendo que “Da 

anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento”. Na hipótese, inobstante o 

documento de ID nº. 1828020 indicar outro apontamento, lançado na 

mesma data, tal situação não tem o condão para afastar a pretensão 

inicial, uma vez que restou aduzido tratar-se de inscrição tão ilegítima 

quanto à em espeque, e de igual modo, é objeto de discussão judicial, 

conforme se depreende dos autos nº. 8011236-47.2016.811.0007, em 

trâmite perante esse juízo. Tal situação confere verossimilhança às 

alegações da parte autora e consequente plausibilidade do direito 

invocado. Desse modo, havendo indício que a anotação preexistente é 

ilegítima, inviável, portanto, a aplicação da Súmula nº 385 do STJ. Nesse 

sentido, é o entendimento do Tribunal de Justiça do Mato Grosso: 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME 

NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DÍVIDA INEXISTENTE – 

FRAUDE – FURTO DE DOCUMENTOS PESSOAIS – DANO MORAL 

CONFIGURADO – PREJUÍZO IN RE IPSA – DISCUSSÃO JUDICIAL DE 

NEGATIVAÇÕES ANTERIORES – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N° 385 

DO STJ — QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO – ÔNUS SUCUMBENCIAL 

READEQUADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Não 

incide a regra da Súmula n° 385 do Superior Tribunal de Justiça, quando a 

anotação preexistente em nome da vítima não se revestir de legitimidade, 

diante do ajuizamento de ação judicial para esse fim. Demonstrado o ato 

ilícito com a inscrição do nome do suposto devedor nos cadastros de 

proteção ao crédito, por conta de débito inexistente, nasce a obrigação de 

indenizar, independentemente da prova de prejuízo, porque, nesta 

hipótese, o dano é presumido, basta a ocorrência do fato que o gerou. (...) 

(Ap 89439/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/10/2017, Publicado no DJE 16/10/2017). 

Subseguindo a linha de explanação, o valor da indenização por dano moral 

deve ser fixado proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível 

socioeconômico da parte autora e, ainda, ao porte econômico do réu, 

orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela 

jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do 

bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso. 

Desse modo, fixo o dano moral em R$ 4.000,00 (quatro mil reais). III – 

Dispositivo Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE, em parte, a pretensão 

autoral, nos termos do art. 487, I, do CPC para: a) DECLARAR a 

inexistência do débito de R$ 29,90 (vinte e nove reais e noventa 

centavos), atinente ao contrato nº. 0111300212048, objeto da inscrição 

em cadastro de inadimplente; b) CONDENAR a ré a pagar à parte autora a 

quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, 

corrigidos monetariamente (INPC) a partir da sentença (Súmula 362 STJ) e 

acrescidos de juros de mora de 1% a.m., a partir do evento danoso 

(03/04/2016), nos moldes do art. 398 do CC. Sem custas processuais e 
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honorários advocatícios, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Transitado em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as 

cautelas e anotações necessárias. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº. 9.099/95, 

submeto o presente processo à apreciação da Meritíssima Juíza de Direito. 

Mariana Kunz Granado Petrucci Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 

40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pela d. Juíza 

Leiga, nos seus precisos termos, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 26 de julho de 2018. MILENA RAMOS 

DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000297-59.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO JOSE PEREIRA DA SILVA (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):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000297-59.2018.8.11.0007 REQUERENTE: LEANDRO JOSE PEREIRA DA 

SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Trata-se de Embargos de 

Declaração interposto por TELEFONICA BRASIL S/A, alegando omissão 

havida na sentença de ID nº. 12902827, sob o argumento de que deixou 

de fundamentar a existência de dano moral. É o necessário. DECIDO. No 

que atine a omissão alegada pela embargante, analisando a sentença 

objurgada, não se vislumbra sua incidência, sendo certo que no decisório 

expressamente constou o que segue: “O nexo de causalidade do ilícito 

perpetrado pela parte ré se configura na ligação entre a má prestação de 

serviço, caracterizada na fragilidade do sistema disponibilizado ao 

consumidor, que permite a contratação de serviços de telefonia por um 

terceiro estelionatário gerando transtornos ao consumidor. Desse modo, 

há a responsabilidade da requerida quanto ao dano sofrido pelo 

consumidor, porquanto não agiu de forma diligente por ocasião da 

contratação do serviço, o que consequentemente gerou a cobrança e 

negativação indevida em cadastro de inadimplentes. Nessa linha de 

intelecção o dano moral está ínsito no caso e advém do próprio fato, 

dispensando a comprovação da extensão dos danos, sendo estes 

evidenciados pelas circunstâncias do imbróglio. Trata-se de dano moral in 

ré ipsa, sendo inadmissível a conduta desidiosa da requerida, afastando 

mero aborrecimento do cotidiano”. Tal fundamentação fora seguida de 

diversos entendimentos jurisprudenciais ratificando o entendimento 

adotado. Desta feita, não vislumbrando a irregularidade apontada pelo 

embargante, tenho que a sentença merece ser mantida. A irresignação da 

parte se dá quanto ao mérito da causa, e, persistindo discordância, 

deverá valer-se da via adequada. Ante o exposto, NÃO ACOLHO OS 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos no id n.º 13023237, com 

fundamento no artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº. 

9.099/95, submeto o presente processo à apreciação da Meritíssima Juíza 

de Direito. Mariana Kunz Granado Petrucci Juíza Leiga Vistos. Com fulcro 

no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pela d. 

Juíza Leiga, nos seus precisos termos, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 26 de julho de 2018. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001189-65.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA HELENA DE MESQUITA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001189-65.2018.8.11.0007 REQUERENTE: MARIA HELENA DE MESQUITA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Ausente o relatório em razão do 

permissivo do artigo 38 da Lei nº. 9.099/95. Trata-se de julgamento 

antecipado da lide com base no art. 355, I, do Código de Processo Civil. I – 

Preliminares a) Inépcia da inicial – ausência de documentos A ré pretende 

a extinção da ação sem resolução do mérito sob o argumento de que a 

exordial não está acompanhada de provas do alegado pelo autor, 

porquanto não trouxe aos autos o comprovante original da inscrição em 

cadastro de inadimplente emitida pelo órgão oficial (319, VI; 330, I e 485, I 

todos CPC). Com efeito, verifica-se como requisito da peça inicial a juntada 

dos documentos indispensáveis à propositura da ação sem, contudo, 

haver qualquer menção à necessidade de juntada de comprovante original 

de informação de inscrição negativa. A toda evidência, optou o legislador 

por presumir a veracidade das informações fornecidas, de forma a 

facilitar o acesso à Justiça, evitando fórmulas burocráticas que mais se 

prestam a afastar a parte de receber a prestação jurisdicional pretendida. 

Cabe ressaltar, ainda, que vige o princípio da boa fé quanto aos 

documentos juntados pela parte postulante, não sendo crível presumir que 

o documento apresentado não esteja em conformidade com aquele 

postulado, mormente em razão do fato de o autor poder responder pela 

litigância de má fé ao pleitear direito que não lhe assiste. Desse modo, 

comungo do entendimento de que a exigência de juntada de documento 

original que demonstre a inscrição negativa caracteriza excesso de 

formalismo, com o potencial risco de afastar a parte de receber a 

prestação jurisdicional pretendida. Destarte, impende anotar que a 

requerida também aduz em sua tese defensiva que a inscrição é legítima, 

confirmando assim que inseriu o nome da parte autora em cadastro de 

inadimplente. Afasto a preliminar arguida. b) Inépcia da inicial – valor da 

causa Afasto a preliminar de inépcia da inicial em decorrência do valor 

atribuído a causa, mormente em razão do fato de ser permitido ao Juiz sua 

retificação de ofício, consoante dicção do artigo 292, § 3º do CPC. Nesse 

sentido: AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER 

E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SEGURO. 

DETERMINAÇÃO DE ADEQUAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. DILIGÊNCIA 

NÃO CUMPRIDA INTEGRALMENTE. INICIAL INDEFERIDA. DESCABIMENTO. I. 

De acordo com o art. 292, V, do CPC, na ação indenizatória fundada em 

dano moral o valor da causa deve corresponder ao valor pretendido pela 

parte. No caso concreto, intimada para emendar a petição inicial, indicando 

o correto valor da causa, a autora atribuiu ao feito o correspondente ao 

contrato de financiamento a ser quitado e ao valor dos danos materiais 

pretendidos, deixando de indicar a quantia postulada a título de dano 

moral. II. Contudo, o desatendimento da ordem de emenda da exordial para 

adequar o valor da causa não constitui fundamento suficiente, por si só, 

para o indeferimento da petição inicial, na medida em que é possível a 

correção, de ofício, do valor da causa pelo próprio Magistrado, na forma 

do § 3ª do art. 292 do CPC. Além disso, não restou configurada nenhuma 

das hipótese de indeferimento da petição inicial, conforme previsto no art. 

330 do CPC. III. Assim, impõe-se a desconstituição da sentença, devendo 

ser atribuído à causa, ao menos provisoriamente, o valor indicado pela 

parte autora, considerando que deixou ao arbítrio do juízo a fixação da 

indenização por danos morais. APELAÇÃO PROVIDA. (Apelação Cível Nº 

70075665570, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em 28/03/2018). APELAÇÃO CÍVEL. 

(...) INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. CORREÇÃO DO VALOR DA 

CAUSA. RIGORISMO FORMAL DESNECESSÁRIO E IMPRODUTIVO. (...) A 

fixação do valor da causa desempenha papel fundamental para o cálculo, 

posterior, das custas do processo e para a fixação dos honorários 

advocatícios. É necessário dar-se valor à causa, ainda que não tenha 

conteúdo econômico imediatamente aferível. Contudo, diz o §3º do art.292 

do CPC/15 que o "...o juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da 

causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em 

discussão...". Não há dúvida que dentro de um rigorismo formal-legal o 

indeferimento da inicial está na ordem processual. Mas é preciso mais do 

que cumprir, sem a menor reflexão, os comandos legais. (...) APELAÇÃO 

PROVIDA (Apelação Cível Nº 70076216407, Sexta Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Julgado em 

22/02/2018). Ademais, ao contrário do alega a requerida, restam 

preenchidos os requisitos do artigo 319 do CPC. II – Mérito No mérito, 
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afirma a autora que teve o nome indevidamente inscrito em cadastro de 

inadimplente pela ré, em razão de dívida cuja origem desconhece, no 

importe de R$ 258,38 (duzentos e cinquenta e oito reais e trinta e oito 

centavos), correspondente ao contrato número 0289779764, cuja 

inscrição ocorreu aos 23/06/2017. A seu turno, a ré aduz que as 

cobranças consistem em exercício regular do direito, porquanto houve 

contratação e usufruto dos serviços por ela prestados, apresentando 

telas sistêmicas e faturas com o escopo de corroborar suas alegações. 

Consigno que a inscrição indica o débito de R$ 258,38 (duzentos e 

cinquenta e oito reais e trinta e oito centavos), enquanto as faturas 

apresentadas pela ré somam o total de R$ 131,28 (cento e trinta e um 

reais e vinte e oito centavos). Impende anotar que além de estarem em 

péssima qualidade prejudicando a análise de seu teor, o uso de tela 

sistêmica é documento produzido de forma unilateral não considerado 

como meio efetivo de prova, consoante entendimento sedimentado da 

Turma Recursal Única do TJMT, conforme vemos: RECURSO INOMINADO – 

RECLAMAÇÃO INDENIZATÓRIA – TELEFONIA – SERVIÇOS NÃO 

PRESTADOS – COBRANÇA INDEVIDA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO 

SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA. Nas relações de consumo, os 

prestadores de serviço têm o dever de prestá-los com qualidade e de 

forma eficiente (artigo 22 do CDC), sendo que a prestação de serviços 

fora destas condições caracteriza ato ilícito (TJMT 24836/2011, TJRS 

70055210058 ,  TJMT TR U  2 8 4 8 1 7 0 2 0 1 2 8 1 1 0 0 0 1 / 2 0 1 3  e 

220110025604/2013). Inexistindo prova de que os serviços cobrados 

foram efetivamente utilizados pelo consumidor, inexiste contrato e, 

consequentemente, a cobrança é indevida, caracterizando ato ilícito. 

Ademais, diante da inversão do ônus da prova que se opera por força do 

disposto no artigo 6º, inciso VIII, da Lei nº 8.078/90, caberia à parte 

reclamada, em virtude da verossimilhança das alegações da parte 

reclamante, bem como de sua hipossuficiência, a demonstração, por meio 

de prova documental, da existência de débito que legitimasse a inscrição 

em órgãos de proteção ao crédito, ônus do qual, todavia, não se 

desincumbiu. Por outro lado, saliente-se que o extrato de telas sistêmicas 

não possui força probatória, porquanto elaborado unilateralmente. (...)”. 

(...) (RI 222249220138110001/2014, HILDEBRANDO DA COSTA 

MARQUES, Turma Recursal Única, Data do Julgamento 15/10/2014, Data 

da publicação no DJE 15/10/2014.). Primeiramente, consigno que a relação 

jurídica em liça está submetida às regras do Estatuto Consumerista, pois, 

embora haja alegação de que inexiste relação jurídica entre as partes, a 

parte autora se enquadra no conceito de consumidor por equiparação, 

sendo vítima do fato do serviço, nos termos do artigo 17 do CDC. Nessa 

senda, a partir da afirmação da demandante de que não reconhece a 

dívida objeto de inscrição nos cadastros de inadimplentes, incumbia à 

parte demandada demonstrar, ainda que minimamente, a regularidade da 

anotação. Nesse passo, é assente o entendimento jurisprudencial acerca 

da responsabilidade do fornecedor de serviços pela verificação da 

autenticidade das informações prestadas pelo consumidor, em casos 

envolvendo fraude na contratação, por aplicação da Teoria do Risco do 

Empreendimento. Sobre o assunto, eis o entendimento jurisprudencial que 

colaciono: APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ADOÇÃO DA TEORIA DO RISCO DO 

EMPREENDIMENTO. RESPONSABILIDADE PELO FATO DO SERVIÇO. ART. 

14, § 1º, I a III, DO CDC. Adotada a teoria do risco do empreendimento pelo 

Código de Defesa do Consumidor, todo aquele que exerce atividade 

lucrativa no mercado de consumo tem o dever de responder pelos 

defeitos dos produtos ou serviços fornecidos, independentemente de 

culpa. Responsabilidade objetiva do fornecedor pelos acidentes de 

consumo. CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE. DEFEITO DO SERVIÇO. 

INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA "OPE LEGIS". FORTUITO INTERNO. 

DEVER DE INDENIZAR. Defeito do serviço evidenciado através da 

celebração, pela pessoa jurídica demandada, de contrato de compra e 

venda com terceiro, em nome da parte autora, mediante fraude ou ardil, o 

qual deu azo à inclusão do nome desta em cadastro de inadimplentes. 

Inexistência de comprovação, pela parte demandada, de que tomou todas 

as cautelas devidas antes de proceder à contratação, de modo a elidir sua 

responsabilidade pela quebra do dever de segurança, nos moldes do art. 

14, § 3º, I e II, do CDC. Inversão do ônus da prova "ope legis". Fraude 

perpetrada por terceiros que não constitui causa eximente de 

responsabilidade, pois caracterizado o fortuito interno. DANO MORAL IN 

RE IPSA. Evidenciada a inscrição indevida do nome da parte autora em 

cadastro de inadimplentes, daí resulta o dever de indenizar. Dano moral "in 

re ipsa", dispensando a prova do efetivo prejuízo sofrido pela vítima em 

face do evento danoso. ARBITRAMENTO DO "QUANTUM" INDENIZATÓRIO. 

MONTANTE MAJORADO. Montante da indenização arbitrado em atenção 

aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, bem assim às 

peculiaridades do caso concreto e os parâmetros usualmente adotados 

pelo Colegiado em situações similares. APELO DO RÉU DESPROVIDO, 

RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO, DE PLANO, 

AMBOS COM FULCRO NO ART. 557, "CAPUT" E § 1º-A, DO CPC 

(Apelação Cível Nº 70065050171, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Miguel Ângelo da Silva, Julgado em 26/01/2016). Em se 

tratando de relação tipicamente consumerista, e havendo manifesta 

hipossuficiência do consumidor em relação à ré, cabível a inversão do 

ônus da prova, em conformidade com a disposição do art. 6º, inc. VIII, do 

Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, o ônus estará a cargo do 

autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do réu, 

provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, 

nos termos do artigo 373, II do CPC, não tendo a empresa de telefonia se 

desincumbiu de seu ônus. Entrementes, o Código de Defesa do 

Consumidor prevê que: Art. 14. O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. § 3º - O fornecedor de serviços só não será 

responsabilizado quando provar: I – (...); II - a culpa exclusiva do 

consumidor ou de terceiro. Vale anotar que ao permitir que as 

contratações não sejam realizadas pessoalmente pelo consumidor, a 

empresa assume os riscos de tal negociação, sendo certo que a conduta 

delituosa de terceiro que se utiliza de documentos de outrem para 

contratar não se encaixa nas hipóteses de excludentes de 

responsabilidade civil, previstas no §3º do artigo 14 do CDC, devendo 

responder por eventuais falhas na prestação do serviço. A ocorrência de 

fraude de terceiro não tem o condão de afastar a responsabilidade 

objetiva imputada a empresa no caso concreto. Ainda que as relações de 

consumo sejam permeadas pelo princípio da boa-fé, subsiste o dever de 

conferência de veracidade das informações prestadas pelo contratante 

ao fornecedor. O nexo de causalidade do ilícito perpetrado pela parte ré 

se configura na ligação entre a má prestação de serviço, caracterizada na 

fragilidade do sistema disponibilizado ao consumidor, que permite a 

contratação de serviços de telefonia por um terceiro estelionatário 

gerando transtornos ao consumidor. Desse modo, há a responsabilidade 

da requerida quanto ao dano sofrido pelo consumidor, porquanto não agiu 

de forma diligente por ocasião da contratação do serviço, o que 

consequentemente gerou a cobrança e negativação indevida em cadastro 

de inadimplentes. Nessa linha de intelecção o dano moral está ínsito no 

caso e advém do próprio fato, dispensando a comprovação da extensão 

dos danos, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do imbróglio. 

Trata-se de dano moral in ré ipsa, sendo inadmissível a conduta desidiosa 

da requerida, afastando mero aborrecimento do cotidiano. A propósito, eis 

os entendimentos jurisprudenciais que colaciono: APELAÇÕES CÍVEIS – 

AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

– FRAUDE – AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – INSCRIÇÃO INDEVIDA DE 

NOME EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – ATO ILÍCITO 

CONFIGURADO – DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER REPARATÓRIO 

CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – VALOR DA 

CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA 

PROPORCIONALIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – 

POSSIBILIDADE – ART. 85, § 11, DO CPC – RECURSOS CONHECIDOS E 

DESPROVIDOS. Todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade 

no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios 

ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa. 

Demonstrado o ato ilícito com a inscrição do nome do suposto devedor nos 

cadastros de proteção ao crédito, por conta de débito inexistente, nasce a 

obrigação de indenizar, independentemente da prova de prejuízo, porque, 

nesta hipótese, o dano é presumido e basta a comprovação da ocorrência 

do fato que o gerou. (...). (Ap 9734/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, 

Publicado no DJE 11/04/2018). APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO - 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME NO 

CADASTRO DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DÍVIDA NÃO 
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CONTRATADA - FRAUDE NA CONTRATAÇÃO - FORTUITO INTERNO - 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (SÚMULA 

479 DO STJ) - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - DANO MORAL E MATERIAL 

CONFIGURADOS (...) A inscrição indevida nos cadastros restritivos de 

crédito, em decorrência de dívida contratada mediante fraude, não afasta 

a responsabilidade da empresa e é suficiente para a configuração dos 

danos morais As instituições financeiras respondem objetivamente por 

fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no 

âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ). Mostra-se razoável 

o valor arbitrado a título de danos morais se levado em conta tanto a 

capacidade econômica do ofensor quanto as condições do ofendido, além 

da observância ao critério da razoabilidade e às peculiaridades do caso. 

Verificado que cada litigante foi, em parte, vencedor e vencido, revela-se 

correta a distribuição proporcional do ônus de sucumbência, nos termos 

do art. 86 do CPC. Em observância aos parâmetros legais que norteiam a 

matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício 

da advocacia, comporta majoração os honorários advocatícios, 

considerados os critérios do §2º, art. 85 do CPC. (Ap 5259/2018, DES. 

GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 28/02/2018, Publicado no DJE 02/03/2018). O valor da 

indenização por dano moral deve ser fixado proporcionalmente ao grau de 

culpa, ao nível socioeconômico da parte autora e, ainda, ao porte 

econômico do réu, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela 

doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua 

experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e às 

peculiaridades de cada caso. Desse modo, fixo a indenização em R$ 

5.000,00 (cinco mil reais). Via de consequência, indefiro os pedidos 

contrapostos formulados pela ré, pretendendo a condenação da autora ao 

pagamento do valor da inscrição e litigância de má-fé, porquanto 

parcialmente procedente a demanda. III – Dispositivo Ante o exposto, 

afasto as preliminares arguidas e JULGO PROCEDENTE, em parte, a 

pretensão autoral, nos termos do art. 487, I, do CPC para: a) DECLARAR a 

inexistência do débito de R$ 258,38 (duzentos e cinquenta e oito reais e 

trinta e oito centavos), correspondente ao contrato número 0289779764, 

objeto da negativação em comento; b) CONDENAR a ré a pagar à parte 

autora a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, 

corrigidos monetariamente (INPC) a partir da sentença (Súmula 362 STJ) e 

acrescidos de juros de mora de 1% a.m., a partir do evento danoso 

(23/06/2017), nos moldes do art. 398 do CC. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Transitado em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as 

cautelas e anotações necessárias. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº. 9.099/95, 

submeto o presente processo à apreciação da Meritíssima Juíza de Direito. 

Mariana Kunz Granado Petrucci Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 

40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pela d. Juíza 

Leiga, nos seus precisos termos, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 26 de julho de 2018. MILENA RAMOS 

DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002802-57.2017.8.11.0007 REQUERENTE: RODRIGO ATHAYDE 

REQUERIDO: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO Vistos. Ausente o relatório em razão do permissivo do 

artigo 38 da Lei nº. 9.099/95. Não havendo necessidade de dilação 

probatória, passo ao julgamento antecipado da lide, eis que presente in 

casu a hipótese do artigo 355, inciso I do CPC. I – Preliminares a) Inépcia 

da inicial Afasto a preliminar de inépcia da inicial em decorrência do valor 

atribuído a causa, sendo certo que o valor atribuído ao presente feito 

corresponde ao montante pretendido pela parte a título de reparação por 

dano moral, nos termos do artigo 292, V, do CPC. Destarte, ainda que 

equivocado, é permitido ao Juiz sua retificação de ofício, consoante 

dicção do artigo 292, § 3º do CPC. Nesse sentido: AÇÃO DE COBRANÇA 

CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS. SEGURO. DETERMINAÇÃO DE ADEQUAÇÃO DO 

VALOR DA CAUSA. DILIGÊNCIA NÃO CUMPRIDA INTEGRALMENTE. 

INICIAL INDEFERIDA. DESCABIMENTO. I. De acordo com o art. 292, V, do 

CPC, na ação indenizatória fundada em dano moral o valor da causa deve 

corresponder ao valor pretendido pela parte. No caso concreto, intimada 

para emendar a petição inicial, indicando o correto valor da causa, a 

autora atribuiu ao feito o correspondente ao contrato de financiamento a 

ser quitado e ao valor dos danos materiais pretendidos, deixando de 

indicar a quantia postulada a título de dano moral. II. Contudo, o 

desatendimento da ordem de emenda da exordial para adequar o valor da 

causa não constitui fundamento suficiente, por si só, para o indeferimento 

da petição inicial, na medida em que é possível a correção, de ofício, do 

valor da causa pelo próprio Magistrado, na forma do § 3ª do art. 292 do 

CPC. Além disso, não restou configurada nenhuma das hipótese de 

indeferimento da petição inicial, conforme previsto no art. 330 do CPC. III. 

Assim, impõe-se a desconstituição da sentença, devendo ser atribuído à 

causa, ao menos provisoriamente, o valor indicado pela parte autora, 

considerando que deixou ao arbítrio do juízo a fixação da indenização por 

danos morais. APELAÇÃO PROVIDA. (Apelação Cível Nº 70075665570, 

Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André 

Pereira Gailhard, Julgado em 28/03/2018). APELAÇÃO CÍVEL. (...) 

INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. CORREÇÃO DO VALOR DA 

CAUSA. RIGORISMO FORMAL DESNECESSÁRIO E IMPRODUTIVO. (...) A 

fixação do valor da causa desempenha papel fundamental para o cálculo, 

posterior, das custas do processo e para a fixação dos honorários 

advocatícios. É necessário dar-se valor à causa, ainda que não tenha 

conteúdo econômico imediatamente aferível. Contudo, diz o §3º do art.292 

do CPC/15 que o "...o juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da 

causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em 

discussão...". Não há dúvida que dentro de um rigorismo formal-legal o 

indeferimento da inicial está na ordem processual. Mas é preciso mais do 

que cumprir, sem a menor reflexão, os comandos legais. (...) APELAÇÃO 

PROVIDA (Apelação Cível Nº 70076216407, Sexta Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Julgado em 

22/02/2018). Ademais, ao contrario do alega a requerida, restam 

preenchidos os requisitos do artigo 319 do CPC. b) Conexão A ré pugna 

pelo a reunião do presente feito com o processo nº. 

1001489-15.2016.811.0007, código nº. 137171, sob o argumento de que 

possuem mesmas partes, pedidos e causa de pedir. Ocorre que 

consoante se depreende das derradeiras manifestações apresentadas 

pelas partes e consulta ao sítio eletrônico do TJMT, referido feito já fora 

julgado, inclusive com análise do recurso de apelação interposto, sendo 

fato que as partes entabularam acordo após todo o trâmite processual. 

Ademais, é certo que enquanto esse feito busca reparação por dano 

moral decorrente da manutenção de gravame após a quitação do 

financiamento do veículo em espeque, àquele almejou a reparação por 

dano moral ante a realização de protesto de título indevido pela ré, sendo, 

portanto, distintos os pedidos e a causa de pedir. Afasto a preliminar 

arguida. a) Ausência de “interesse de agir” Alega a requerida que o autor 

padece de interesse de agir porquanto pretende o cumprimento de 

obrigação já determinada no bojo dos autos código nº. 137171, que 

tramitou perante a 3ª Vara, razão pela qual deveria ter-se valido da via do 

cumprimento de sentença. Entretanto, consoante demonstra a cópia do 

aludido processo encartada ao presente feito, vê-se que a obrigação de 

fazer lá pleiteada consistia na baixa de protesto ilegal existente em 

cartório de 2º Ofício desta comarca, sendo que a liminar fora concedida 

nesse sentido e confirmada em sentença, mantida pelo Tribunal estadual. 

Em tela, busca-se o levantamento do gravame do financiamento junto ao 

DETRAN, mantido pela requerida após a quitação do contrato. A título de 

elucidação, vale colacionar a lição de Nelson Nery Junior sobre o assunto: 

“Interesse processual. Deve preferir-se utilizar o termo da lei ao equívoco 

“interesse de agir”, eivado de falta de técnica e precisão, além de 

constituir-se em velharia do sistema CPC de 1939. Assim como a LDi 
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modificou o nomen iuris do “desquite” para separação judicial, o CPC de 

1973 modificou o nomen iuris “interesse de agir” para interesse 

processual. Desde então ninguém mais fala em desquite. Nada justifica 

manter-se o velho e ilegal nome antigo (interesse de agir). Agir pode ter 

significado processual e extraprocessual, ao passo que “interesse 

processual” significa, univocamente, entidade que tem eficácia 

endoprocessual (Nery. Condições da ação [RP64/36-37]). Existe interesse 

processual quando a parte tem necessidade de ir a juízo para alcançar a 

tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional pode trazer-lhe 

alguma utilidade do ponto de vista prático. Verifica-se interesse 

processual quando o direito tiver sido ameaçado ou efetivamente violado 

(v.g, pelo inadimplemento da prestação e resistência do réu a pretensão 

do autor).” (Nery Junior, Nelson. Código de Processo Civil 

Comentado/Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery, 16 ed. rev., 

atual. e ampl. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, pág. 1.205). 

Desse modo, não vislumbro a ausência de interesse processual para a 

causa razão pela qual afasto a preliminar arguida. II – Mérito No mérito o 

autor afirma ter adquirido um veículo por meio de financiamento junto ao 

banco requerido em 48 (quarenta e oito) parcelas de R$ 539,15 

(quinhentos e trinta e nove reais e quinze centavos). Ocorre que após a 

quitação, a empresa requerida não baixou a restrição devido a alienação 

fiduciária e o requerente ficou impedido de transferir seu veículo a 

terceiro, diante da venda do automóvel. Por seu turno a ré alega que não 

concorda com a quitação do contrato, consoante discussão no feito 

código nº. 137171, porquanto não localizou em seu sistema o pagamento 

da 8ª parcela, vencida em 22/05/2015. A sentença prolatada do referido 

feito (ID 10289959 - Pág. 10) julgou procedente o pedido inicial e declarou 

a inexistência do débito, também relativo à parcela 8, vencida em 

22/05/2015.  O Recurso de Apelação in terposto  (nº . 

0001489-15.2016.811.0007) fora desprovido, por unanimidade, em 

decisão prolatada aos 31/01/2018, consoante consulta ao site do TJMT. A 

parte autora desincumbiu-se do seu ônus processual nos termos do art. 

373, I do vigente CPC, pois anexou aos autos cópia das informações 

contidas no Departamento de Trânsito de Mato Grosso, ID n.º 10289713, 

demonstrando a persistência do gravame até a data em que fora emitido 

09/10/2017. Ainda, vê-se que no ID nº. 10289722 Pág. 4 consta 

comprovante de pagamento da parcela cuja ré alega que não fora 

adimplida. Em decorrência do erro cometido pela instituição houve a 

demora na baixa do gravame e consequentemente o impedimento de 

emissão de novo documento único de transferência. Consigno que apesar 

de a ré discordar da quitação e defender que a situação estava sendo 

discutida judicialmente, é fato que o recurso fora julgado em 30/01/2018, e 

a partir de então indubitável que o levantamento do gravame era imperioso. 

Entretanto, em consulta ao sistema do DETRAN-MT nesta data, por esta 

subscritora, verifica-se que a restrição persiste. Sobre o tema é 

importante anotar as providências necessárias para expedição do novo 

CRV, conforme disposto no art. 123, § 1º, do CTB, in verbis: Art. 123. Será 

obrigatória a expedição de novo Certificado de Registro de Veículo 

quando: I - for transferida a propriedade; (...) § 1º No caso de 

transferência de propriedade, o prazo para o proprietário adotar as 

providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado 

de Registro de Veículo é de trinta dias, sendo que nos demais casos as 

providências deverão ser imediatas. Insta consignar ainda que a parte 

requerida não cumpriu com as normas referente a baixa de gravame em 

caso de alienação fiduciária, e de acordo com a Resolução n.º 320/2009 

do CONTRAN (Conselho Nacional de Transito), no qual estabelece 

procedimentos para o registro de contratos de financiamento de veículos 

com cláusula de alienação fiduciária, o prazo para baixa após a quitação 

do contrato é de 10 (dez) dias, conforme cláusula 9.ª que assim dispõe: 

“Após o cumprimento das obrigações por parte do devedor, a instituição 

credora providenciará, automática e eletronicamente, a informação da 

baixa do gravame junto ao órgão ou entidade executivo de trânsito no qual 

o veículo estiver registrado e licenciado, no prazo máximo de 10 (dez) 

dias.” Diante disso, tem-se que o descuido da ré no cumprimento de sua 

obrigação, qual seja, baixa o gravame da alienação fiduciária impedindo a 

transferência de propriedade junto ao DETRAN, ultrapassou a esfera do 

mero descumprimento contratual, causando a parte autora mais do que 

meros aborrecimentos do dia-dia, eis que se viu privado aliená-lo e emitir 

novo CRV junto ao DETRAN. Quanto aos danos morais, estes restaram 

inequivocamente configurados. Relativamente à verba a ser fixada, é de 

se dizer que o valor deve se mostrar razoável e proporcional às angústias 

e danos sofridos pelo demandante, levando-se em conta o caráter 

punitivo-pedagógico da condenação, e sem permitir que a mesma acarrete 

um enriquecimento indevido. Neste sentido os precedentes dos TJRJ: 

APELAÇÃO CÍVEL. RITO ORDINÁRIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER 

C/C INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO 

ATRAVÉS DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM 

GARANTIA. VEÍCULO COM DOCUMENTAÇÃO IRREGULAR. RÉ QUE 

DEMOROU A DAR BAIXA NO GRAVAME ANTERIOR DE ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA, IMPOSSIBILITANDO A TRANSFERÊNCIA DO AUTOMÓVEL. 

Consequentemente, a autora se viu privada de utilizar o veículo o qual 

adquirira por mais de um ano, sem poder dá-lo em garantia para o contrato 

de alienação fiduciária e realizar vistoria junto ao DETRAN. Solidariedade 

entre a revendedora e a instituição financeira. Dano moral configurado. 

Quantum que se reduz para R$ 6.000,00 (seis mil reais) de forma a 

atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Recurso a 

que se dá parcial provimento na forma do art. 557, § 1º A, DO CPC. 

(0039051-30.2011.8.19.0001- APELAÇÃO CÍVEL- DES. MYRIAM 

MEDEIROS DA FONSECA COSTA. Julgamento: 02/04/2014- VIGESIMA 

SEXTA CÂMARA CIVEL). APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C INDENIZATÓRIA. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA. DEMORA NA BAIXA DO GRAVA-ME. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CARACTERIZADO. VALOR 

ADEQUADAMENTE ARBITRADO. Substituído o veículo dado em garantia 

por outro de maior valor e solicitada a baixa da alienação pelo autor para 

que pudesse transferi-lo a terceiros, demorou o réu mais de três meses 

para efetuá-la, caracterizando a falha na prestação do serviço. A 

indenização por dano moral, além de compensar o dano extrapatrimonial, 

ostenta finalidade punitivo-pedagógica, de forma a desestimular o ofensor 

à reincidência de atos comissivos e/ou omissivos contra o consumidor. 

Negativa de seguimento ao recurso, na forma do artigo 557, caput, do 

Código de Processo Civil. (0033464-50.2010.8.19.0037- APELAÇÃO 

CÍVEL- DES. CLAUDIO DE MELLO TAVARES- Julgamento: 10/07/2014 

DECIMA PRIMEIRA CÂMARA CIVEL). Na busca de uma gradação 

adequada para o dano moral, o legislador não vinculou o julgador a uma 

regra, de forma a permitir uma discricionariedade que se faz presente 

dentro daquilo que se convencionou chamar de critério do lógico-razoável. 

No presente caso o valor dos danos morais deve ser fixado em R$ 

8.000,00 (oito mil reais), eis que proporcional e razoável entre o fato e 

seus efeitos, não representando enriquecimento para a parte autora, mas 

sim uma compensação pelos transtornos causados, além de penalidade 

para a parte ré, para evitar reiterado comportamento de manter 

indevidamente um gravame. III – Dispositivo Ante o exposto, afasto as 

preliminares arguidas e com fulcro no art. 487, inciso I do CPC, JULGO 

PROCEDENTE, em parte a pretensão autoral para: a) DETERMINAR que a 

requerida promova a baixa da Restrição de Alienação Fiduciária constante 

no documento do veículo de Placa OAQ-1826 e Renavam 00548990352, 

no prazo de 48 (quarenta e oito) horas; b) CONDENAR a ré a pagar ao 

autor a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais, 

corrigidos monetariamente (INPC) a partir do arbitramento e acrescidos de 

juros de mora de 1% a.m., a partir da citação. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 

nº. 9.099/95. Transitado em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com 

as cautelas e anotações necessárias. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº. 

9.099/95, submeto o presente processo à apreciação da Meritíssima Juíza 

de Direito. Mariana Kunz Granado Petrucci Juíza Leiga Vistos. Com fulcro 

no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pela d. 

Juíza Leiga, nos seus precisos termos, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 27 de julho de 2018. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001932-12.2017.8.11.0007 REQUERENTE: JOSE FERNANDO BASSETO 

REQUERIDO: EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES 

E TURISMO LTDA Vistos. Trata-se de Embargos de Declaração com 

pedido de efeito infringente interposto por EUCATUR-EMPRESA UNIAO 

CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA, alegando omissão 

havida na sentença de ID nº. 12813645. É o necessário. DECIDO. Em 

análise percuciente dos autos constato que a pretensão da Embargante 

não prospera. Alega o embargante que a sentença guerreada deixou de 

considerar a explanação abordada no item 4 da contestação, que diz 

respeito ao limite estabelecido pelo Decreto nº. 2521/98 no que atine a 

reparação por prejuízo material suportado pelo passageiro. Analisando o 

decisório combatido vê-se que sobre a legislação aplicável ao caso 

constou expressamente: “Na espécie, trata-se de relação jurídica na qual 

deve ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista a 

adequação das partes ao conceito de fornecedor e consumidor, art. 2º, 

caput, e art. 3º, caput, do diploma legal em alusão. Cuidando-se de relação 

de consumo, a responsabilidade da ré por eventual dano causado ao 

consumidor é objetiva, ou seja, independe da comprovação de dolo ou 

culpa, conforme dispõe o artigo 14 e o seu § 3º, do referido Código”. Isso 

porque ao contrario do que pretende a requerida o Código de Defesa do 

Consumidor deve prevalecer ao Decreto declinado. Valho-me da ocasião 

para consignar que as empresas privadas concessionárias de serviço 

público, como é o caso da ré, tem seu sistema de responsabilidade 

previsto no art. 37, §6º da Constituição Federal. Os contratos de 

transporte, após a vigência do Código Civil de 2002, passaram a ser 

regulados pelo referido diploma que, a partir do seu art. 734, dispõe sobre 

o transporte de pessoas. Neste caso, o sistema de responsabilidade se 

coaduna com aquele previsto na norma constitucional antes referida. Uma 

vez configurada relação de consumo entre o passageiro e o 

transportador, como no caso dos autos, incidem, ainda, as disposições 

contidas no Código de Defesa do Consumidor. A propósito da questão, o 

Superior Tribunal de Justiça tem manifestado entendimento julgando serem 

plenamente aplicáveis as normas contidas no referido diploma legal aos 

casos de falha na prestação do serviço de transporte. Neste sentido: 

“RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTADOR. LIMITAÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CONVENÇÃO DE 

VARSÓVIA. EDITADA LEI ESPECÍFICA, EM ATENÇÃO À CONSTITUIÇÃO 

(ART. 5º, XXXII), DESTINADA A TUTELAR OS DIREITOS DO CONSUMIDOR, 

E MOSTRANDO-SE IRRECUSÁVEL O RECONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA 

DE RELAÇÃO DE CONSUMO, SUAS DISPOSIÇÕES DEVEM PREVALECER. 

[...]. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” (Recurso Especial. nº. 

169000, Superior Tribunal de Justiça, 3ª turma, Rel. Min. Paulo da Costa 

Leite, Julgado em 04/04/2000). Em que pese a especialidade do Decreto 

nº. 2.521/98 e a Resolução nº. 1.432/06 da Agência Nacional de 

Transportes Terrestres – ANTT, esta não subsiste à maior especialidade 

do Código de Defesa do Consumidor, porquanto tal diploma tem raiz 

constitucional expressa como garantia fundamental no art. 5º, XXXII da CF. 

Conforme a doutrina: “Assim como não há limite para a responsabilidade 

civil do Estado, igualmente não o há para a das concessionárias e 

permissionárias de serviços públicos, que emana da mesma fonte. A 

perda da eficácia das aludidas normas limitativas foi reafirmada com a 

promulgação do Código de Defesa do Consumidor.” (GONÇALVES, Carlos 

Roberto. Direito Civil Brasileiro – De acordo com o Novo Código Civil 

Brasileiro/Lei n. 10.406, de 10-1-2002. São Paulo: Saraiva, 2004, v. III, p. 

457). Desse modo, tenho que o quantum fixado a titulo de reparação pelo 

dano material suportado pelo autor merece ser mantido. Ante o exposto, 

NÃO ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos no id n.º 

12991280, com fundamento no artigo 48 da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Consoante o disposto no art. 40, 

da Lei nº. 9.099/95, submeto o presente processo à apreciação da 

Meritíssima Juíza de Direito. Mariana Kunz Granado Petrucci Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO a 

sentença proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos termos, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000015-21.2018.8.11.0007 REQUERENTE: JORCIR DEL CANALE GUISONI 

REQUERIDO: SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA., SKY SERVICOS 

DE BANDA LARGA LTDA. Vistos. Dispensado relatório nos termos do 

artigo 38 da Lei nº. 9.099/95. Trata-se de julgamento antecipado da lide, 

nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil. I – Mérito No 

mérito, alega o autor que é cliente da requerida na modalidade pré pago e 

no dia 23/12/2017 contratou canais adicionais no importe de R$ 82,90 

(oitenta e dois reais e noventa centavos), entretanto, o serviço não fora 

prestado. Em contestação a ré se defende de fatos diversos do alegado 

na exordial. Em se tratando de relação tipicamente consumerista, e 

havendo manifesta hipossuficiência do consumidor em relação à ré, 

cabível a inversão do ônus da prova, em conformidade com a disposição 

do art. 6º, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, o 

ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo 

de seu direito, ou do réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e 

modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC. O 

autor pretende a devolução do montante pago pelo serviço adicional que 

não fora prestado, e indica o número de protocolo da ligação telefônica em 

que contratou os serviços, a fim de demonstrar a veracidade da sua 

alegação. Já a ré não se desincumbiu de seu ônus, uma vez que não 

apresentou nenhum documento a fim de demonstrar a prestação regular 

do serviço. Entrementes, o Código de Defesa do Consumidor prevê que: 

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da 

existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como 

por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. 

§ 3º - O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando 

provar: I – (...); II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Desse 

modo, resta evidenciada a falha na prestação do serviço, devendo a 

requerida proceder a devolução do montante pago pelo autor 

correspondente ao serviço não prestado, qual seja R$ 82,90 (oitenta e 

dois reais e noventa centavos). No que pertine à indenização por danos 

morais, tenho que o descumprimento contratual, por si só, não enseja a 

condenação, pois embora desconfortável a situação podemos 

classificá-la como mero aborrecimento, situação que não integra o rol 

daquelas passíveis de indenização. Não se tratando de dano moral in re 

ipsa, deve a parte autora comprovar a ofensa ao direito subjetivo que 

acabam por acarretar abalo emocional, capaz de ensejar a condenação 

indenizatória. Na vida em sociedade estamos expostos a diversos 

aborrecimentos e no mundo dos contratos não é diferente. Aliás, n lição 

de Humberto Theodoro Júnior: “O dano moral indenizável não pode derivar 

do simples sentimento individual de insatisfação ou indisposição diante de 

pequenas decepções e frustrações do quotidiano social.” Theodoro 

Júnior, Humberto. Dano moral – 8 ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: 

Forense, 2016. pg. 108. No caso concreto, inexistem provas de que a 

situação dos autos tenha causado transtornos suficientemente graves a 

ponto de ofender os direitos de personalidade ou de causar danos de 

natureza psíquica ao postulante, passíveis de ressarcimento pecuniário. 

Nessa senda, eis o entendimento jurisprudencial que colaciono: RECURSO 

INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇAO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AQUISIÇÃO DO PRODUTO SKY 

LIVRE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SENTENÇA EXTINTIVA 

AFASTADA. JULGAMENTO DE MÉRITO COM BASE NO ART. 1.013, §3º, I, 

DO CPC. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DO CONSUMIDOR. 

AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. CONTESTAÇÃO DISSOCIADA DO CASO 

CONCRETO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL INCONTROVERSO. 

OBRIGAÇÃO DE FORNECER O SERVIÇO CONTRATADO. DANO MORAL, 

PORÉM, NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE 
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SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. MERO DISSABOR DO COTIDIANO. SENTENÇA 

REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71007233349, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Sergio Fernando Tweedie Spadoni, Julgado em 17/11/2017). Improcedente 

portando a indenização por danos morais. II – Dispositivo Ante o exposto, 

com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO PROCEDENTE, em parte, 

o pedido formulado pelo autor, para condenar a empresa requerida a 

devolução do importe de R$ 82,90 (oitenta e dois reais e noventa 

centavos), a título de danos materiais, corrigidos monetariamente (INPC) a 

partir do desembolso (23/12/2017) e acrescidos de juros de mora de 1% 

a.m., a partir da citação. Em tempo, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de 

indenização por danos morais, nos termos do artigo 487, I, do CPC. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios, conforme inteligência dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Transitado em julgado, remetam-se os 

autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Consoante o disposto no art. 40, 

da Lei nº. 9.099/95, submeto o presente processo à apreciação da 

Meritíssima Juíza de Direito. Mariana Kunz Granado Petrucci Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO a 

sentença proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos termos, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 

27 de julho de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000879-59.2018.8.11.0007 REQUERENTE: FLAVIA PEREIRA DA SILVA 

REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I, RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A, 

NATURA COSMÉTICOS S.A Vistos. Ausente o relatório em razão do 

permissivo do artigo 38 da Lei nº. 9.099/95. Não havendo necessidade de 

dilação probatória, passo ao julgamento antecipado do mérito, eis que 

presente in casu a hipótese do artigo 355, inciso I do vigente Código de 

Processo Civil. I – Preliminar a) Incompetência Juizado Especial em 

decorrência da complexidade da causa A ré FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I alega a necessidade 

de realização de perícia contábil a fim de apurar a existência de contrato. 

Se a requerida pretende defender a existência da relação jurídica cabe a 

ela comprovar a contratação com a autora e não ao juízo diligenciar nesse 

sentido. Não há que se falar em realização de perícia judicial na 

contabilidade da ré quando incumbe a ela o ônus de comprovar fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do 

artigo 373, II, do CPC. Ademais, é certo que a inversão do ônus da prova já 

fora declarada em decisão de ID nº. 11683314, ratificando assim o dever 

da requerida. De qualquer forma, é necessário dizer que, compulsando 

atentamente o processo, percebe-se que a causa não é complexa, 

envolve exclusivamente a análise de direito e independe de perícia. Afasto 

a preliminar arguida. II – Mérito No mérito, afirma a autora que no dia 

30/01/2018 teve o nome indevidamente inscrito em cadastro de 

inadimplente pela ré FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I, em razão de três dívidas cuja origem 

desconhece, no importe total de R$ 2.419,18 (dois mil quatrocentos e 

dezenove reais e dezoito centavos). Salienta que ao buscar a origem do 

débito, em contato com a RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A, que 

é quem opera a primeira requerida, fora informada que a dívida 

correspondia a um contrato firmado com a NATURA COSMÉTICOS S.A, 

aduzindo que jamais manteve relação jurídica com as demandadas. Por 

outro lado, a requerida FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I aduz que houve contratação 

pela autora, sendo a inscrição decorrente da inadimplência, contudo, não 

trouxe aos autos qualquer documento comprobatório sobre o assunto. Já 

a ré NATURA COSMÉTICOS S.A afirma que cedeu o crédito em comento à 

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I, que é quem tem o direito de cobrar e receber 

pelo referido título. Ainda, que o procedimento para cadastramento como 

consultora Natura é minucioso a fim de evitar fraudes, não apresentando 

qualquer documento hábil a demonstrar a relação jurídica havida com a 

autora. Já a requerida RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A (ID nº. 

13112287) não compareceu a sessão de conciliação realizada (ID nº. 

13239164) tampouco justificou sua ausência, bem como não apresentou 

contestação. Desse modo, forçoso faz-se reconhecer a revelia da 

demandada Recovery, nos termos do artigo 20 da Lei nº. 9.099/95, 

Enunciado 78 do FONAJE e artigo 344 do CPC, que dispõem: Art. 20. Não 

comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de 

instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no 

pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz. 

ENUNCIADO 78 – O oferecimento de resposta, oral ou escrita, não 

dispensa o comparecimento pessoal da parte, ensejando, pois, os efeitos 

da revelia (XI Encontro – Brasília-DF). Art. 344. Se o réu não contestar a 

ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações 

de fato formuladas pelo autor. Portanto, decreto a revelia da requerida 

RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A. Em se tratando de relação 

tipicamente consumerista, e havendo manifesta hipossuficiência do 

consumidor em relação à ré, cabível a inversão do ônus da prova, em 

conformidade com a disposição do art. 6º, inc. VIII, do Código de Defesa 

do Consumidor, inclusive, já declarada em decisão de ID nº. 12485862. Em 

tempo, consigno que tratando-se de relação de consumo a 

responsabilidade dos fornecedores de produto e serviços é objetiva e 

solidária de todos os integrantes da cadeia de consumo à luz do que 

determina os artigos 7.º, parágrafo único, 14, 18, 25, § 1.º do CDC, 

devendo as rés responder em conjunto pelos prejuízos causados ao 

consumidor. Dessa forma, o ônus estará a cargo do autor, quando 

necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do réu, provar os 

fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos 

do artigo 373, II do CPC, não tendo a parte ré se desincumbiu de seu ônus, 

uma vez que não apresentou nenhum documento a fim de demonstrar a 

existência e legalidade da dívida. Entrementes, o Código de Defesa do 

Consumidor prevê que: Art. 14. O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. § 3º - O fornecedor de serviços só não será 

responsabilizado quando provar: I – (...); II - a culpa exclusiva do 

consumidor ou de terceiro. Havendo inscrição do nome da parte autora em 

cadastro de inadimplente em razão de dívida não contraída por ela, 

evidencia-se a ocorrência de possível fraude na contratação. Vale anotar 

que a conduta desidiosa da empresa de não confirmar a identidade do 

contratante reclama sua responsabilização por eventuais prejuízos 

suportados pelo consumidor. O nexo de causalidade do ilícito perpetrado 

pela parte ré se configura na ligação entre a má prestação de serviço, 

caracterizada na fragilidade do sistema de atendimento disponibilizado aos 

clientes, que permite a contratação de serviços por um terceiro 

estelionatário gerando transtornos ao consumidor. Portanto, o nome da 

parte autora foi indevidamente lançado em cadastro restritivo de crédito 

em razão de dívida não contraída por ela, uma vez que não contratou ou 

se utilizou dos serviços prestados pela ré. Sobre a comprovação dos 

morais em decorrência de inscrição indevida por ilegalidade da cobrança o 

STJ é uníssono no entendimento que segue: “Nos casos de protesto 

indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o 

dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a 

prejudicada seja pessoa jurídica”. (STJ. AgRg no RAI n° 1.420.027 - BA 

(2011/0113866-4) — Rel. Ministro Sidnei Beneti, J. em: 20.09.2011). Na 

linha da jurisprudência do egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, a 

contratação de serviços calcada em informações de terceiros, gera 

responsabilidade à empresa prestadora de serviços, por não ter tido a 

cautela de confirmar os dados do adquirente. Em outras palavras, a 

jurisprudência se consolidou no sentido de que a responsabilidade do 

fornecedor não é afastada na hipótese de ter inserido o nome do 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1030631/7/2018 Página 36 de 610



consumidor em órgão ou entidade de proteção ao credito, em decorrência 

de fato de terceiro que fraudulentamente conseguiu obter documentos 

pessoais da vítima. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL E PEDIDO LIMINAR DE CANCELAMENTO DE REGISTRO DE 

NEGATIVAÇÃO – AVALISTA DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – AUSÊNCIA DE 

CONTRATAÇÃO – OCORRÊNCIA DE FRAUDE – INSCRIÇÃO INDEVIDA DE 

NOME EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – ATO ILÍCITO 

CONFIGURADO – DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER REPARATÓRIO 

CARACTERIZADO – QUANTUM MANTIDO – R$12.000,00 (DOZE MIL 

REAIS) – VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA 

RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – PRECEDENTES DO STJ – 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Todo aquele que se disponha a 

exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de 

responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços 

fornecidos, independentemente de culpa. Demonstrado o ato ilícito com a 

inscrição do nome do suposto devedor nos cadastros de proteção ao 

crédito, por conta de débito inexistente, nasce a obrigação de indenizar, 

independentemente da prova de prejuízo, porque, nesta hipótese, o dano é 

presumido, basta a comprovação da ocorrência do fato que o gerou. A 

indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere 

em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual 

foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a 

parte quanto a outros procedimentos de igual natureza. (TJMT. Ap 

13962/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 18/04/2018, Publicado no DJE 27/04/2018). 

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

EMPRÉSTIMO - AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA – FRAUDE 

NA CONTRATAÇÃO POR TERCEIROS - INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME 

NOS CADASTROS DE NEGATIVAÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL “IN 

RE IPSA” - CONFIGURAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. É dever da 

instituição financeira em proceder com a cautela necessária para 

verificação da documentação pessoal para realização de empréstimos, de 

modo a não permitir negociação fraudulenta. Para a caracterização do 

abalo moral passível de reparação pecuniária, é despicienda a 

comprovação de efetivo prejuízo ao ofendido, bastando o simples 

apontamento indevido de seu nome no cadastro de inadimplentes. (TJMT. 

Ap 97033/2016, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/10/2016, Publicado no DJE 

07/10/2016). Subseguindo a linha de explanação, o valor da indenização 

por dano moral deve ser fixado proporcionalmente ao grau de culpa, ao 

nível socioeconômico da parte autora e, ainda, ao porte econômico do réu, 

orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela 

jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do 

bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso. 

Desse modo, fixo o dano moral em R$ 8.000,00 (oito mil reais). III – 

Dispositivo Ante o exposto, afasto a preliminar arguida, confirmo os 

termos e prazos da liminar concedida e JULGO PROCEDENTE, em parte, a 

pretensão autoral, nos termos do art. 487, I, do CPC para: a) DECLARAR a 

inexistência do débito de R$ 2.419,18 (dois mil quatrocentos e dezenove 

reais e dezoito centavos), objeto da inscrição em cadastro de 

inadimplentes (ID nº. 12474834); b) CONDENAR os requeridos, 

solidariamente, a pagarem à parte autora a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil 

reais), a título de danos morais, corrigidos monetariamente (INPC) a partir 

da sentença (Súmula 362 STJ) e acrescidos de juros de mora de 1% a.m., 

a partir do evento danoso (27/05/2017), nos moldes do art. 398 do CC. 

Sem custas processuais e honorários advocatícios, conforme inteligência 

dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitado em julgado, remetam-se os 

autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Consoante o disposto no art. 40, 

da Lei nº. 9.099/95, submeto o presente processo à apreciação da 

Meritíssima Juíza de Direito. Mariana Kunz Granado Petrucci Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO a 

sentença proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos termos, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 

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

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000914-19.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ERICA DE OLIVEIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CASSILHAS VOLPE OAB - SP0053553A (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):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000914-19.2018.8.11.0007 REQUERENTE: ERICA DE OLIVEIRA DE 

SOUZA REQUERIDO: OI MOVEL S.A Vistos. Ausente o relatório em razão 

do permissivo do artigo 38 da Lei nº. 9.099/95. Não havendo necessidade 

de dilação probatória, passo ao julgamento antecipado do mérito, eis que 

presente in casu a hipótese do artigo 355, inciso I do vigente Código de 

Processo Civil. I – Mérito No mérito, afirma a autora que contratou internet 

móvel com a ré, contudo, em junho de 2016 solicitou o cancelamento dos 

serviços. Entretanto, teve o nome indevidamente inscrito em cadastro de 

inadimplente, em razão de dívida vencida após o cancelamento, no importe 

de R$ 184,52 (cento e oitenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos), 

correspondente ao contrato número 0005099351959243, cuja inscrição 

ocorreu aos 20/05/2017. Por outro lado, a ré aduz que “A negativação da 

cliente é referente à fatura que se encontra em aberto da data 11/2016 e 

12/2016 no valor de R$ 184,52 que é referente ao terminal móvel 66 

984625182 que é vinculado ao contrato 5099351959243 sob conta fatura 

2895551682 e possui o plano Oi Internet Móvel 5GB que foi ativado na 

data 07/03/2016 sob protocolo 1-68946005133 no endereço: MACEDONIA 

53, BOM PASTOR e foi cancelado na data 17/04/2017 sob protocolo 

1-80051860500 por motivo de inadimplência”. Instruiu a contestação com 

tela sistêmica a fim de comprovar o alegado. Impende anotar que o uso de 

tela sistêmica é documento produzido de forma unilateral não considerado 

como meio efetivo de prova, consoante entendimento sedimentado da 

Turma Recursal Única do TJMT, conforme vemos: RECURSO INOMINADO – 

RECLAMAÇÃO INDENIZATÓRIA – TELEFONIA – SERVIÇOS NÃO 

PRESTADOS – COBRANÇA INDEVIDA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO 

SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA. Nas relações de consumo, os 

prestadores de serviço têm o dever de prestá-los com qualidade e de 

forma eficiente (artigo 22 do CDC), sendo que a prestação de serviços 

fora destas condições caracteriza ato ilícito (TJMT 24836/2011, TJRS 

70055210058 ,  TJMT TR U  2 8 4 8 1 7 0 2 0 1 2 8 1 1 0 0 0 1 / 2 0 1 3  e 

220110025604/2013). Inexistindo prova de que os serviços cobrados 

foram efetivamente utilizados pelo consumidor, inexiste contrato e, 

consequentemente, a cobrança é indevida, caracterizando ato ilícito. 

Ademais, diante da inversão do ônus da prova que se opera por força do 

disposto no artigo 6º, inciso VIII, da Lei nº 8.078/90, caberia à parte 

reclamada, em virtude da verossimilhança das alegações da parte 

reclamante, bem como de sua hipossuficiência, a demonstração, por meio 

de prova documental, da existência de débito que legitimasse a inscrição 

em órgãos de proteção ao crédito, ônus do qual, todavia, não se 

desincumbiu. Por outro lado, saliente-se que o extrato de telas sistêmicas 

não possui força probatória, porquanto elaborado unilateralmente. (...)”. 

(...) (RI 222249220138110001/2014, HILDEBRANDO DA COSTA 

MARQUES, Turma Recursal Única, Data do Julgamento 15/10/2014, Data 

da publicação no DJE 15/10/2014.). Ademais, vale anotar que a dívida 

objeto da inscrição do nome da autora em cadastro de inadimplente aponta 

como data de vencimento o dia 17/11/2016, enquanto a ré afirma que a 

negativação corresponde às faturas vencidas em novembro e dezembro, 

portanto, em período posterior ao apontado na negativação. Nessa senda, 

verifica-se que as faturas apresentadas não correspondem ao valor da 

negativação, bem como que, não estão acompanhadas de contrato para 

tal período, não comprovando a legalidade da inscrição do nome do autor 

em cadastro de inadimplente. Em se tratando de relação tipicamente 

consumerista, e havendo manifesta hipossuficiência do consumidor em 

relação à ré, cabível a inversão do ônus da prova, em conformidade com a 

disposição do art. 6º, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor, 

inclusive, já declarado em decisão de ID nº. 12539518. Dessa forma, o 

ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo 

de seu direito, ou do réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e 

modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC, não 

tendo a parte ré se desincumbiu de seu ônus, uma vez que não 

apresentou nenhum documento a fim de demonstrar a existência e 
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legalidade da dívida. Entrementes, o Código de Defesa do Consumidor 

prevê que: Art. 14. O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. § 3º - O fornecedor de serviços só não será 

responsabilizado quando provar: I – (...); II - a culpa exclusiva do 

consumidor ou de terceiro. Havendo inscrição do nome da parte autora em 

cadastro de inadimplente em razão de dívida cuja existência não resta 

comprovada, evidencia-se a ilegalidade da anotação. O nexo de 

causalidade do ilícito perpetrado pela parte ré se configura na ligação 

entre a má prestação de serviço, caracterizada na desídia da empresa de 

não confirmar a persistência do débito antes de encaminhar a conta ao 

cadastro de inadimplente, reclamando sua responsabilização por 

eventuais prejuízos suportados pelo consumidor. Desse modo, 

configurada a responsabilidade da requerida quanto ao dano sofrido pelo 

consumidor em decorrência da inscrição indevida em cadastro de 

inadimplentes. Sobre a comprovação dos morais em decorrência de 

inscrição indevida por ilegalidade da cobrança o STJ é uníssono no 

entendimento que segue: “Nos casos de protesto indevido de título ou 

inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se 

configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada 

seja pessoa jurídica”. (STJ. AgRg no RAI n° 1.420.027 - BA 

(2011/0113866-4) — Rel. Ministro Sidnei Beneti, J. em: 20.09.2011). A 

Súmula nº 385 do STJ, por sua vez, afasta a possibilidade de reparação 

moral quando preexistente legítima inscrição, estabelecendo que “Da 

anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento”. Entrementes, impende anotar que 

no caso vertente não há que se falar em aplicabilidade da aludida súmula, 

uma vez que da análise do documento de ID nº. 12526078 verifica-se a 

inexistência de inscrições anteriores. Sobre o assunto, trago os seguintes 

ensinamentos jurisprudenciais: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE 

CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INCLUSÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS 

DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE CONTRATRAÇÃO. 

INAPLICABILIDADEDA SÚMULA 385 DO STJ AO CASO. DANO MORAL 

CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. Recurso provido. 

(Apelação Cível Nº 70076299593, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Elisa Carpim Corrêa, Julgado em 29/03/2018). APELAÇÃO 

CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE 

TÍTULO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. TÍTULO DE CRÉDITO. 

AUSÊNCIA DE CAUSA DEBENDI. (...) 6. Inaplicabilidade da Súmula 385 do 

STJ no caso concreto, uma vez que não comprovada a existência de 

registro anterior em nome da autora. 7. Honorários recursais devidos, nos 

termos do art. 85, §§ 1º e 11, do Código de Processo Civil/2015. Majorada 

a verba honorária fixada na sentença. APELAÇÃO DA AUTORA NÃO 

CONHECIDA. APELAÇÃO DA RÉ CINTIA DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 

70077211373, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Cláudia Maria Hardt, Julgado em 19/04/2018). Subseguindo a linha 

de explanação, o valor da indenização por dano moral deve ser fixado 

proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico da parte 

autora e, ainda, ao porte econômico do réu, orientando-se o juiz pelos 

critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, 

valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida 

e às peculiaridades de cada caso. Desse modo, fixo o dano moral em R$ 

7.000,00 (sete mil reais). Indefiro o pedido da ré de condenação da parte 

autora ao pagamento da dívida, porquanto não comprovada a legalidade 

da cobrança, e em litigância de má-fé, uma vez que parcialmente 

procedente a demanda. III – Dispositivo Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTE, em parte, a pretensão autoral, nos termos do art. 487, I, do 

CPC para: a) DECLARAR a inexistência do débito de R$ 184,52 (cento e 

oitenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos) objeto da inscrição em 

cadastro de inadimplente (ID nº. 12526078); b) CONDENAR a ré a pagar à 

parte autora a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de danos 

morais, corrigidos monetariamente (INPC) a partir da sentença (Súmula 362 

STJ) e acrescidos de juros de mora de 1% a.m., a partir do evento danoso 

(20/05/2017), nos moldes do art. 398 do CC. Via de consequência, JULGO 

IMPROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO, nos termos do artigo 487, I, do 

CPC. Sem custas processuais e honorários advocatícios, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitado em julgado, 

remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº. 9.099/95, submeto o presente 

processo à apreciação da Meritíssima Juíza de Direito. Mariana Kunz 

Granado Petrucci Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 

9.099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus 

precisos termos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 29 de julho de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000721-04.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVANA APARECIDA DA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DORIVAL ADILSON BENETTE DE OLIVEIRA OAB - MT18029/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARINA CRISTINA TABILE OAB - MT0016857A-O (ADVOGADO)

ANA CAROLINA REMIGIO DE OLIVEIRA OAB - MG0086844A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000721-04.2018.8.11.0007 REQUERENTE: GEOVANA APARECIDA DA 

ROCHA REQUERIDO: ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA, 

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA. Vistos. Ausente o relatório 

em razão do permissivo do artigo 38 da Lei nº. 9.099/95. Analisando 

detidamente o presente feito verifica-se que a realização de perícia se 

revela indispensável à conclusão certeira a fim de garantir a aplicação do 

melhor direito. Com efeito, tem-se que a autora pretende a reparação por 

dano moral e material em decorrência do não funcionamento de aparelho 

celular dentro do prazo da garantia, que enviado a assistência técnica não 

retornou. Por outro lado, as rés afirmam que o problema ocorreu em 

decorrência de mau uso do celular, excluindo assim a responsabilidade do 

fornecedor. Trata-se, pois, de matéria que reclama a realização de perícia 

conclusiva, a fim de se aferir se o vício ocasionado no celular da autora é 

decorrente do mau uso ou se existe defeito de fábrica, com o intuito de 

respaldar uma decisão baseada em prova concreta. Conclui-se, portanto, 

que a matéria posta sub judice não encontra respaldo na competência dos 

Juizados Especiais. A propósito, colaciono o seguinte julgado: AÇÃO 

INDENIZATÓRIA. CONSUMIDOR. VÍCIO DO PRODUTO. APARELHO 

CELULAR. ALEGAÇÃO DE QUE PEGOU FOGO. CONSTATAÇÃO DA 

ASSISTÊNCIA DE TÉCNICA DE TRINCAS NA TELA. POSSIBILIDADE DE 

MAU USO NÃO EXCLUÍDA (QUEDA OU USO DE CARREGADOR 

INADEQUADO). NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. COMPLEXIDADE DA 

CAUSA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. EXTINÇÃO DO 

PROCESSO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO. 

(Recurso Cível Nº 71007574510, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Cleber Augusto Tonial, Julgado em 26/04/2018). Ante o 

exposto JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, com 

base no art. 51, II, c/c art. 3º, da Lei nº 9.099/95. Inexistindo condenação 

em custas processuais e honorários advocatícios (artigos 54 e 55 da Lei 

nº. 9.099/95), aguarde-se o trânsito em julgado da presente sentença. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Transitado em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e 

anotações necessárias. 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, 29 de julho de 2018. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010087-50.2015.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ SOARES SEVERINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NIVALDO CAREAGA OAB - MT6713/B (ADVOGADO)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1030631/7/2018 Página 38 de 610



LEANDRO RIPOLI BIANCHI OAB - MT0012856A (ADVOGADO)

EDMILSON DONIZETE BOTEQUIO OAB - MT0010494A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE LUCAS DE OLIVEIRA REIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ABDIEL VIRGINO MATHIAS DE SOUZA OAB - MT0016241A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

LEUDISLENE DA SILVEIRA FRAGA (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010087-50.2015.8.11.0007 REQUERENTE: LUIZ SOARES SEVERINO 

REQUERIDO: JOSE LUCAS DE OLIVEIRA REIS Vistos. Com fulcro no artigo 

40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pela d. Juíza 

Leiga em audiência (ID nº. 13674152), nos seus precisos termos, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 29 

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

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000816-34.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

IGOR ILARIO VERISSIMO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000816-34.2018.8.11.0007 REQUERENTE: IGOR ILARIO VERISSIMO DA 

SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Ausente o relatório em razão do 

permissivo do artigo 38 da Lei nº. 9.099/95. Trata-se de julgamento 

antecipado da lide com base no art. 355, I, do Código de Processo Civil. I – 

Mérito No mérito, afirma o autor que contratou com a ré serviços de 

telefonia no importe de R$ 39,00 (trinta e nove reais) mensais fixo, 

entretanto, passou a receber cobranças no importe de R$ 100,00 (cem 

reais), razão pela qual procurou a ré para cancelar o contrato. Sem 

esclarecer os termos do cancelamento afirma que teve o nome 

indevidamente lançado no rol de inadimplentes, apontando débito no 

importe de R$ 132,63 (cento e trinta e dois reais e sessenta e três 

centavos), correspondente ao contrato nº. 0279330719, e conclui 

aduzindo que está pagando por um serviço viciado e inadequado para o 

fim que se destina, pretendendo a declaração da inexistência do débito e 

reparação por dano moral. A seu turno, a ré aduz que as cobranças 

consistem em exercício regular do direito, porquanto houve contratação e 

usufruto dos serviços por ela prestados, apresentando telas sistêmicas e 

faturas com o escopo de corroborar suas alegações. Primeiramente, 

consigno que o uso de tela sistêmica é documento produzido de forma 

unilateral não considerado como meio efetivo de prova, consoante 

entendimento sedimentado da Turma Recursal Única do TJMT, conforme 

vemos: RECURSO INOMINADO – RECLAMAÇÃO INDENIZATÓRIA – 

TELEFONIA – SERVIÇOS NÃO PRESTADOS – COBRANÇA INDEVIDA – 

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA. 

Nas relações de consumo, os prestadores de serviço têm o dever de 

prestá-los com qualidade e de forma eficiente (artigo 22 do CDC), sendo 

que a prestação de serviços fora destas condições caracteriza ato ilícito 

(TJMT 24836/2011,  TJRS 70055210058,  TJMT TRU 

284817020128110001/2013 e 220110025604/2013). Inexistindo prova de 

que os serviços cobrados foram efetivamente utilizados pelo consumidor, 

inexiste contrato e, consequentemente, a cobrança é indevida, 

caracterizando ato ilícito. Ademais, diante da inversão do ônus da prova 

que se opera por força do disposto no artigo 6º, inciso VIII, da Lei nº 

8.078/90, caberia à parte reclamada, em virtude da verossimilhança das 

alegações da parte reclamante, bem como de sua hipossuficiência, a 

demonstração, por meio de prova documental, da existência de débito que 

legitimasse a inscrição em órgãos de proteção ao crédito, ônus do qual, 

todavia, não se desincumbiu. Por outro lado, saliente-se que o extrato de 

telas sistêmicas não possui força probatória, porquanto elaborado 

unilateralmente. (...)”. (...) (RI 222249220138110001/2014, HILDEBRANDO 

DA COSTA MARQUES, Turma Recursal Única, Data do Julgamento 

15/10/2014, Data da publicação no DJE 15/10/2014.). Ademais, analisando 

referidos documentos encartados pela ré vê-se que as faturas 

correspondem ao período de setembro, outubro e novembro de 2016, 

enquanto a inscrição em testilha indica que o débito venceu aos 

26/09/2016, portanto, as faturas apresentadas são posteriores a 

negativação. Nessa senda, a partir da afirmação da demandante de que 

não reconhece a dívida objeto de inscrição nos cadastros de 

inadimplentes, incumbia à parte demandada demonstrar, ainda que 

minimamente, a regularidade da anotação. Desse modo, verifica-se que as 

faturas apresentadas não correspondem ao valor da negativação, bem 

como que, não estão acompanhadas de contrato para tal período, não 

comprovando a legalidade da inscrição do nome do autor em cadastro de 

inadimplente. Em se tratando de relação tipicamente consumerista, e 

havendo manifesta hipossuficiência do consumidor em relação à ré, 

cabível a inversão do ônus da prova, em conformidade com a disposição 

do art. 6º, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor, inclusive, já 

declarado em decisão de ID nº. 12539518. Dessa forma, o ônus estará a 

cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, 

ou do réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito 

do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC, não tendo a parte ré se 

desincumbiu de seu ônus, uma vez que não apresentou nenhum 

documento a fim de demonstrar a existência e legalidade da dívida. 

Entrementes, o Código de Defesa do Consumidor prevê que: Art. 14. O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. § 3º - O 

fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I – 

(...); II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Havendo inscrição 

do nome da parte autora em cadastro de inadimplente em razão de dívida 

cuja existência não resta comprovada, evidencia-se a ilegalidade da 

anotação. O nexo de causalidade do ilícito perpetrado pela parte ré se 

configura na ligação entre a má prestação de serviço, caracterizada na 

desídia da empresa de não confirmar a persistência do débito antes de 

encaminhar a conta ao cadastro de inadimplente, reclamando sua 

responsabilização por eventuais prejuízos suportados pelo consumidor. 

Desse modo, configurada a responsabilidade da requerida quanto ao dano 

sofrido pelo consumidor em decorrência da inscrição indevida em 

cadastro de inadimplentes. Sobre a comprovação dos morais em 

decorrência de inscrição indevida por ilegalidade da cobrança o STJ é 

uníssono no entendimento que segue: “Nos casos de protesto indevido de 

título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral 

se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada 

seja pessoa jurídica”. (STJ. AgRg no RAI n° 1.420.027 - BA 

(2011/0113866-4) — Rel. Ministro Sidnei Beneti, J. em: 20.09.2011). 

Ocorre que a Súmula nº 385 do STJ, por sua vez, afasta a possibilidade 

de reparação moral quando preexistente legítima inscrição, estabelecendo 

que “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento”. Considerando que o extrato 

apresentado pelo autor não indica a data da inclusão da negativação (ID 

nº. 12596723) realizada consulta por este juízo (DOCUMENTO INCLUSO) 

constatou-se que a inscrição objeto da ação fora inserida aos 31/12/2017, 

havendo outros três apontamentos, sendo um deles anterior ao versado 

no presente feito, inserido aos 15/11/2016, indicando débito de R$ 143,77, 

vencido em 01/10/2016 (também incluído no extrato apresentado pelo 

autor – ID nº. 12596723). Quanto à legitimidade ou não da inscrição 

anterior o autor não apresentou maior explanação, se limitando a arguir a 

inaplicabilidade da súmula no preambulo do pedido inicial. Impende anotar 

que efetuada busca com o uso do CPF do autor junto ao sistema PJE não 

constatou-se a existência de outra ação visando a declaração de 

ilegitimidade do apontamento anterior. Desse modo, aplicável ao caso em 

comento a Súmula alhures transcrita. Corroborando o entendimento, eis a 

Jurisprudência que colaciono: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C INDENIZATÓRIA. (...) Ainda que configurada como indevida a inscrição 

do nome do autor nos cadastros restritivos de crédito, não caracterizado 

o dano moral, no caso concreto, em razão da existência de inscrições 

prévias. Aplicabilidade da súmula 385, do STJ. APELO PARCIALMENTE 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1030631/7/2018 Página 39 de 610



PROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70076440510, Décima Segunda 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, 

Julgado em 19/04/2018). Nessa linha de inteleção, improcedente o dano 

moral. II – Dispositivo Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE, em parte, a 

pretensão autoral, nos termos do art. 487, I, do CPC para: a) DECLARAR a 

inexistência do débito de R$ 132,63 (cento e trinta e dois reais e sessenta 

e três centavos), correspondente ao contrato nº. 0279330719, objeto da 

inscrição em cadastro de inadimplente. Em tempo, JULGO IMPROCEDENTE 

o pedido de indenização por dano moral, termos do artigo 487, I, do CPC. 

Sem custas processuais e honorários advocatícios, conforme inteligência 

dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitado em julgado, remetam-se os 

autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Consoante o disposto no art. 40, 

da Lei nº. 9.099/95, submeto o presente processo à apreciação da 

Meritíssima Juíza de Direito. Mariana Kunz Granado Petrucci Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO a 

sentença proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos termos, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 

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

5ª Vara

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 67216 Nr: 210-04.2010.811.0007

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vanderlei José Santi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Eduardo Furim - 

OAB:6543/MT, Mara Mone Ferreira Soares Furim - OAB:MT/17224

 Processo n.º 210-04.2010.811.0007

Código: 67216

5ª Vara

 Vistos em correição.

Processo em ordem.

Manifestem-se as partes acerca do retorno dos autos, no prazo legal.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Alta Floresta/MT, 23 de julho de 2018.

Roger Augusto Bim Donega

Juiz de Direito

6ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001571-58.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EDEMAR BORGES DE MORAIS (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 1001571-58.2018.8.11.0007 EDEMAR BORGES DE MORAIS 

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 finalidade de 

abrir vistas ao autor para réplica, no prazo de 15 (quinze) dias. Nada mais 

havendo encerro o presente. Alta Floresta, 30 de julho de 2018. Assinado 

Digitalmente MARISE IVETE WOTTRICH BOCARDI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001952-03.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA DE FATIMA BARROS DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE RENATO SALICIO FABIANO OAB - MT0014474S (ADVOGADO)

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

Intimação do Procurador da parte autora acerca da perícia médica 

designada para o dia 09/08/2018 às 11h30min., na Clínica Medicina do 

Trabalho, Rua U-2, Canteiro Central, Alta Floresta/MT, com o médico perito 

Dr. Charles Miranda Medeiros, bem como para que providencie a 

notificação da parte autora para comparecer na data e local da perícia 

munido(a) de documentos pessoais, nomes de medicamentos que faz uso 

e exames médicos que possua capazes de embasar ou colaborar na 

determinação da alegada condição de saúde.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001385-06.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO QUIRINO CANDIDO (EXECUTADO)

SUPERMERCADO AMORIM LTDA - ME (EXECUTADO)

GLACIETE CARDOSO DE AMORIM (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

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

35123600 1001385-06.2016.8.11.0007 BANCO DO BRASIL S.A 

SUPERMERCADO AMORIM LTDA - ME e outros (2) 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 o bairro Cidade Alta e outro até o bairro Cidade 

Bela. 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 de execução. 

Nada mais havendo encerro o presente. Alta Floresta, 30 de julho de 2018. 

Assinado Digitalmente MARISE IVETE WOTTRICH BOCARDI Gestor de 

Secretaria

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002468-86.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

INNOVAPACK EMBALAGENS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABEL CRISTINA DE OLIVEIRA CESAR OAB - SP317885 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALCIDES SPRESSAO JUNIOR (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

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

35123600 1002468-86.2018.8.11.0007 INNOVAPACK EMBALAGENS 

LTDA ALCIDES SPRESSAO JUNIOR IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO 

Nos termos da Legislação vigente e artigo 788 da CNGC/MT, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao(a) Procurador(a) do 

requerente para manifestação nos presentes autos acerca da certidão 

negativa ID 14321582, bem como para requerer o que entender de direito, 

no prazo de 15 (quinze) dias. Nada mais havendo encerro o presente. Alta 

Floresta, 30 de julho de 2018. Assinado Digitalmente MARISE IVETE 

WOTTRICH BOCARDI Gestor de Secretaria

Comarca de Barra do Garças

Diretoria do Forúm

Portaria
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PORTARIA nº 142/2018

 O Doutor DOUGLAS BERNARDES ROMÃO, Juiz de Direito Diretor do Foro 

desta Comarca de Barra do Garças, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais, etc...

CONSIDERANDO que a servidora VALDETE ALVES DE SOUSA DUTRA, 

Matrícula nº 4696, Técnica Judiciária - PTJ, designada Gestora Judiciária 

da Secretaria da 2ª Vara Cível desta Comarca, requereu que seu retorno 

previsto para o dia 04/08/18, fosse adiantado para o dia 27/07/18;

RESOLVE:

 RETIFICAR em parte a Portaria 137/18, 18.07.18, fazendo constar que a 

servidora NILCELAINE TÓFOLI, Matrícula nº 13185, Analista Judiciária - 

PTJ, exercerá a função de Gestora Judiciária da Secretaria da 2ª Vara 

Cível desta Comarca, somente no dia de 26.07.18em substituição a 

servidora VALDETE ALVES DE SOUSA DUTRA.

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

 Barra do Garças, 27 de julho de 2018.

 DOUGLAS BERNARDES ROMÃO

JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO

PORTARIA Nº 139/2018 - ALTERAR EM PARTE, a Portaria nº 108/2018/DF, 

de 11.6.2018, no que tange ao Plantão Judiciário Regional dos Oficiais de 

Justiça e Gestores do Polo IX desta Comarca, nos dias abaixo 

especificados:

* A Portaria nº 139/2018 completa, encontra-se no Caderno de Anexos do 

Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

PORTARIA Nº 143/2018 - ALTERAR EM PARTE, a Portaria nº 108/2018/DF, 

de 11.6.2018, no que tange ao Plantão Judiciário Regional do Polo IX desta 

Comarca, no período abaixo especificado

* A Portaria nº 143/2018 completa, encontra-se no Caderno de Anexos do 

Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

PORTARIA Nº 140/2018

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, de acordo com o Provimento 005/2008 CM, Lei 

Complementar 04/1990 e artigo 70 da CNGC:

CONSIDERANDO os autos de Pedido de Providências nº 

2730-62.2018.811.0004 (código 272637), autuado a partir de informação 

prestada pelo Sr. Stephano Brito, Gestor Judiciário da Segunda Vara 

Criminal desta Comarca, por determinação da MM. Juíza de Direito Augusta 

Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira, para apurar o fato ocorrido, 

sendo este a constatação de rompimento de envelope lacrado sob o n° 

M65208-POLITEC.

CONSIDERANDO que o respectivo envelope guardava pen-drive 

apreendido nos autos de código n°170131, 2° Vara Criminal desta 

comarca, distribuído em 18.03.2013, conforme consulta no sistema 

APOLO.

CONSIDERANDO que a Sindicância Investigatória é um dos meios pelo qual 

o Poder Público colhe elementos para apurar fato ocorrido.

CONSIDERANDO que a Administração precisa responder aos incidentes 

com presteza e segurança jurídica;

RESOLVE:

I- Instaurar Sindicância Investigatória, para que seja apurado o fato 

narrado, em tese, de violação de envelope lacrado sob o n° 

M65208-POLITEC, o qual possuía um pen-drive apreendido nos autos de 

n°170131, 2° Vara Criminal, desta comarca, vez que ausentes evidências 

robustas de autoria.

II – encaminhe-se cópia integral do procedimento a comissão processante 

desta comarca, para ciência e cumprimento da presente portaria.

Barra do Garças/MT, 25 de Julho de 2018.

DOUGLAS BERNARDES ROMÃO - JUIZ DE DIREITO

Decisão

PROCESSO Nº:8791-41.2015.811.0004(CÓD. 208852)PEDIDO DE 

PROVIDÊNCIAS. REQUERENTE:CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE REGISTRO DE 

IMÓVEIS DE BARRA DO GARÇAS. 1.Trata-se de um Pedido de 

Providências protocolado pelo Oficial Registrador do Cartório do 1º Ofício 

de Registro de Imóveis de Barra do Garças/MT, visando averiguar 

possíveis irregularidades referentes à Matrícula n° 47.238 de ordem do 

Livro 02. 2.Relata o registrador que a referida matrícula consta como 

sendo originária da matrícula nº 16.821, onde existe a averbação AV03 – 

16.821 informando a venda da área e abertura da matrícula ora em 

análise. 3.Aduz que ao entrar em contato com funcionários do 1º Cartório 

do Serviço Notarial e Registral de Bom Jardim de Goiás, restou notificado 

que a escritura pública lavrada no livro nº 106, fls. 04, seria de uma 

escritura pública de cessão de direitos hereditários, portanto, diverso do 

informado na matrícula. 4.Com a inicial vieram os documentos (fls. 06/09). 

5.Após requisições, foram juntados diversos documentos às fls. 18, 

21/23, 33, 36/37, referentes aos registros da referida matrícula. 6.Intimado, 

o Ministério Público manifestou-se (fl. 26) pelo bloqueio da matrícula n° 

47.238 – Livro n° 02, nos moldes do artigo 214, § 3°, da Lei n° 6.015/73, 

restando aos interessados que busquem pela via judicial adequada, a 

comprovação da propriedade do imóvel questionado. É o relatório. 7.Em 

razão dos indícios relatados pelo Oficial Registrador às fls. 03/05, é 

necessária a análise de toda a cadeia dominial da matrícula, por conter 

supostas irregularidades, e ainda a detecção da existência da duplicidade 

numérica sob a mesma área denunciada neste feito. 8. Matrícula n° 47.238

(fl. 06). A matrícula n° 47.238, com área de 300,00 ha (fl. 06), refere-se a 

uma gleba de terras situado neste Município e Comarca de Barra do 

Garças/MT, no lugar denominado "Fazenda Aconchego", aberta em 25 de 

outubro de 2002, constando ser proveniente da matrícula n° 16.821, e de 

propriedade primitiva de NELSON MUNTOREANU. 9.Matrícula n° 16.821

(fls. 07/08). O imóvel protegido pela matrícula n° 16.821, refere-se a um 

lote de terras pastais e lavradias, situado neste município e comarca de 

Barra do Garças – MT, com área de 1.004 ha 0063 m², aberta em 14 de 

janeiro de 1982, por força de Título Definitivo expedido pelo Departamento 

de Terras e Colonização deste Estado, em favor de SVEM ERHAED 

DITHMER, em 26 de agosto de 1958. 10.Nesta matrícula está averbada a 

venda e abertura da matrícula n° 47.238 ao Sr. LEONARDO CARDOSO 

GONÇALVES. 11.O presente Pedido de Providências foi instaurado a partir 

da informação do oficial registrador de que o protocolo n° 105.218 (fl. 09), 

utilizado para abertura da matrícula n° 47.238, não confere com o disposto 

na referida matrícula. 12.Ao analisar o protocolo 105.218, averígua-se que 

o nome do apresentante é diverso do adquirente da área, constando a 

abertura de outra matrícula de n° 47.338, em nome de HENDRANS 

FREDERICO PFEIFER, inexistindo qualquer documentação relativa à 

aquisição por parte de LEONARDO GONÇALVES CARDOSO. 13.A 

irregularidade apontada resta devidamente comprovada em razão da 

Escritura Pública de Compra e Venda descrita na matrícula n° 47.238 no 

Livro n° 106, fls.04, não conferir conforme consta nos autos às fls. 22/23. 

14.Portanto, considerada estas averiguações, conclui-se que a matrícula 

nº 47.238, apresenta condições que podem eventualmente culminar em 

cancelamento/anulação e ou retificação, porém, não compete à direção do 

Foro fazê-lo, logo, deve ter a sua pretensão reconhecida em contencioso 

judicial perante o juízo cível competente. 15.Cumpre salientar que a 

Direção do Foro é incompetente para processar e julgar os pedidos de 

nulidade, cancelamento, retificação, restauração e suprimento de registros 

públicos, o que compete aos Juízes de Direito e Substitutos, nos termos do 

art. 51, inciso VI, do COJE. 16.Tanto é que, muito embora seja oriunda de 

órgão judiciário, a decisão nestes autos proferida não corresponde a 

típico exercício da função judicial, posto que este Juízo atua como 

Corregedor do Cartório, cabendo aos eventuais prejudicados buscar a via 

contenciosa para proteção de seus interesses. 17.No mesmo sentido é o 

artigo 292 da CNGC, que assim disciplina:"Os pedidos de restauração, 

suprimento, retificação, nulidade e cancelamento de registros públicos 

tramitarão perante os respectivos Juízos Cíveis, na forma do artigo 51, 

incisos VI, do COJE/MT. " 18.Portanto, entendo cabível o bloqueio 

administrativo do registro público pelo Juiz Corregedor Permanente, por 

aplicação do poder geral de cautela, a fim de garantir a preservação do 

interesse público, dos direitos de terceiros e o resguardo da higidez dos 

negócios jurídicos. 19.Esse bloqueio seria possível inclusive sem a oitiva 

dos interessados, desde que, presente nulidade de pleno direito, seja 

vislumbrado a possibilidade de novo registro ocasionar danos irreparáveis 

(art. 214, § 3º, da Lei nº 6.015/73). 20.Nesse sentido, veja-se a ementa a 

seguir, in verbis:AGRAVO DE INSTRUMENTO - CAUTELAR- BLOQUEIO DE 

MATRÍCULA DE IMÓVEL - PODER GERAL DE CAUTELA DO JUIZ - 

RECURSO DESPROVIDO. O bloqueio na matrícula de imóvel se insere no 

poder geral de cautela conferido ao juiz pelo art. 798, do CPC, a fim de 

impedir prejuízos decorrentes de eventual alienação de imóvel que possa 

vir a ser considerado bem de terceiro. (TJMT, AI 146682/2013, DES.
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ADILSON POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

01/07/2014, Publicado no DJE 07/07/2014). 21.Assim, cabe à Diretoria do 

Foro a aplicação da medida acautelatória de bloqueio das matrículas, até 

que as irregularidades possam ser sanadas na esfera judicial, objetivando 

evitar prejuízos de difícil ou impossível reparação a terceiros de boa-fé. 

22.Anoto que, ainda que o procedimento previsto no art. 214 da Lei de 

Registros Públicos preveja que "as nulidades de pleno direito do registro, 

uma vez provadas, invalidam¬-no, independentemente de ação direta", o 

reconhecimento judicial delas pelo Juízo Cível competente não pode ser 

dispensado. 23.Acerca do tema, assim se manifesta a Doutrina, in 

verbis:"Assim, observamos que não existe na nossa sistemática atual a 

possibilidade de cancelamento de direito inscrito mediante procedimento 

administrativo, seja ele dentro da esfera da própria serventia, seja ele na 

esfera do Juiz Corregedor Permanente (órgão do judiciário que exerce a 

função fiscalizatória sobre as serventias extrajudiciais em primeiro grau). 

Isto se dá visto que tal cancelamento violaria os princípios do devido 

processo legal e da ampla defesa" (SERRA, Márcio Guerra Registro de 

Imóveis I – Parte Geral, São Paulo: Saraiva, 2013, p. 401). 24.Tanto é 

assim que o § 1º do próprio artigo citado determina que a nulidade 

somente, será decretada depois de ouvidos os atingidos, e o § 5º prevê 

que não será decretada se atingir terceiro de boa-fé que já tiver 

preenchido as condições de usucapião do imóvel. 25.Cumpre destacar 

que, a matrícula tem a finalidade de atestar o direito de propriedade, como 

cita o doutrinador Antonino Moura Borges (2009, p. 211), em sua obra 

Registro de Imóveis comentado: "a matrícula traz em si o efeito de 

cristalizar o domínio da propriedade em nome de quem conste no registro 

como dono." 26.Outrossim, o registro de imóveis se baseia nos princípios 

atinentes ao direito registral, objetivando conferir ao cidadão absoluta 

segurança dos atos registrários. Dentre eles, destaca-se o Princípio da 

Continuidade, que pressupõe a existência de uma sequência lógica entre 

os adquirentes e transmitentes do direito real. 27.Com efeito, deve-se 

reforçar que para cada imóvel deve ser aberta uma única matrícula, de 

forma que uma matrícula apenas pode se referir a um imóvel (art. 176, § 

1º, inciso I, da Lei nº 6.015/73), é a orientação fundada no Princípio da 

Unitariedade Matricial ou Unicidade da Matrícula. DISPOSITIVO 28.Assim, 

com fulcro no art. 51, inciso VI, do COJE, e art. 292 da CNGC, declaro a 

incompetência absoluta desta Diretoria do Foro para cancelamento, 

retificação, suprimento e restauração de Registros Públicos, conforme 

acima fundamentado. 29.Posto isso, no uso do poder geral de cautela, e 

em respeito aos Princípios da Legalidade, Continuidade, Unitariedade e 

Segurança Jurídica dos Registros Públicos, determino o bloqueio da 

matrícula nº 47.238, com área de 300,00 ha – do CRI de Barra do 

Garças/MT, a fim de se evitar lesões de difícil reparação a terceiros de 

boa-fé, cientificando o registrador que não poderá mais nela praticar 

qualquer ato, salvo mediante autorização pelo Juízo Cível competente. 

30.Expeça-se, mandado de averbação ao Cartório do 1º Ofício de Barra 

do Garças para proceder à averbação de bloqueio na matrícula nº 47.238 

– Livro 02. 31.Intimem-se. Cumpra-se. 32.Publique-se a decisão no DJE. 

33.Decorrido o prazo recursal, arquive-se. Barra do Garças, 04 de julho 

de 2018. DOUGLAS BERNARDES ROMÃO JUIZ DE DIREITO.

1.Trata-se de Pedido de Providências formulado pelo Oficial Registrador de 

Imóveis desta Comarca de Barra do Garças, para requerer providências 

acerca da matrícula nº 39.294 - Livro 02, com área de 484,00ha, situado 

no município de Cocalinho/MT. 2.Informa o oficial registrador, que ao 

analisar a matrícula nº 39.294, constatou inconsistências referente a sua 

suposta origem, quanto aos protocolos anotados no registros R-03 e R-04, 

bem como a inexistência de arquivo de conhecimento dos supostos atos 

registrados no R-03 e R-04. 3.Assevera que, nela consta como sendo 

originária da matrícula nº 37.836, a qual supostamente teria um área de 

1.484,00ha. Contudo, constatou que a matrícula nº 37.836 foi aberta para 

proteger um imóvel urbano com área de 309,09m², na cidade de 

Torixoréu/MT. 4.Quanto aos protocolos, informa que o registro R-03, 

utilizou-se para a prenotação do suposto título o protocolo nº 85.452, mas, 

no respectivo livro as anotações não possuem qualquer relação com o 

registro. Já para o registro R-04, consta que foi utilizado o protocolo nº 

104.447, conquanto, no Livro de protocolo este registro está em branco. 

5.Com a inicial vieram os documentos de fls. 04/17. 6.Após requisições, 

foram juntados diversos documentos às fls. 23/118. 7.Às fls. 105/108, 

expediu-se edital de intimação aos proprietários atuais e primitivos da 

matrícula em comento, transcorrendo-se o prazo sem qualquer 

manifestação. 8.Por fim, vieram os autos conclusos para decisão.

É o relatório. 9.Em razão das inconsistências percebidas e relatadas pelo 

Oficial Registrador às fls. 04/05, é necessária a análise de toda a cadeia 

dominial da matrícula 39.294, por conter indícios de irregularidades que 

podem eventualmente culminar em cancelamento/anulação e ou 

retificação. Matrícula n° 39.294 (fls.06/07). 10.Consta que a matrícula n° 

39.294 foi aberta em 05 de janeiro de 1993, para proteger uma área de 

terras com 484,00ha, no município de Cocalinho/MT, lote 06, no lugar 

denominado "Fazenda Ipê", e tem como proprietário primitiva WESSITON 

FLÁVIO SOARES. Consta que é originária da matrícula n° 37.836, contudo, 

dessa matrícula seria impossível de se originar, visto que refere-se a uma 

área de 309,09m², conforme segue. Matrícula 37.836 (fls. 08) 11.A 

matrícula 37.836, refere-se ao registro de um lote de terras situado na 

zona urbana de Torixoréu/MT, locado sob o nº 14, da quadra nº A, com 

área de 309,09m², aberta em 08 de novembro de 1991, tendo como 

proprietário primitivo o MUNICÍPIO DE TORIXORÉU/MT. Consta ter origem 

registral na matrícula nº 13.374. 12.Consta registrado conforme R-01 - 

protocolo nº 78.066, que a matrícula nº 37.836 foi aberta com a 

apresentação de um Título de Propriedade nº 1.476, expedido pelo 

Município de Torixoréu, datado de 28 de dezembro de 1988, em favor de 

JAIME LUIZ KORCHECK. 13.Cópia da matrícula nº 13.374 foi juntada às fls. 

52/89, e comprova a venda do imóvel para o adquirente acima 

mencionado, conforme fl. 80vº. 14.Cópia do Título Definitivo nº 1.476 

também foi acostado aos autos à fl. 118, o qual confere com os dados 

registrado na matrícula nº 37.836. 15.Diante desta análise na matrícula nº 

37.836, conclui-se que esta não faz parte da cadeia dominial da matrícula 

nº 39.294. 16.Voltando à análise da matrícula 39.294, verifica-se, que no 

registro R-01 - protocolo nº 81.262, consta a venda do imóvel para 

RAIMUNDO NONATO DA SILVA, por meio de Escritura Pública de Compra 

e Venda (fls. 48/49), lavrada nas notas do Cartório do 1º Ofício da cidade 

de Aragarças/GO, em 05 de janeiro de 1993, no Livro nº 51, Fls. 07/08. 

17.Cópia da referida escritura foi solicitada à Serventia que a lavrou, 

sendo acostada às fls. 48/49, a qual confere com o que consta registrado 

no R-01. 18.No registro R-02, consta a venda da totalidade do imóvel pelo 

proprietário RAIMUNDO NONATO DA SILVA, para a EMPRESA COMERCIAL 

SERRA AZUL LTDA, por meio de Escritura Pública de Compra e Venda (fl. 

47), lavrada nas notas do Cartório do 1º Ofício da cidade de 

Aragarças/GO, em 10 de setembro de 1993, no Livro nº 049, Fl. 181. 

19.Cópia da referida escritura foi solicitada à Serventia que a lavrou, 

sendo acostada à fl. 47, a qual confere com o que consta registrado no 

R-02. 20. No registro R-03, consta a venda da totalidade do imóvel pela 

proprietária EMPRESA COMERCIAL SERRA AZUL LTDA, à NEILTON 

ANTONIO MIRANDA, por meio de Escritura Pública de Compra e Venda 

(fls. 43/44), lavrada nas notas do Cartório do 1º Ofício da cidade de 

Aragarças/GO, em 05 de setembro de 1994, no Livro nº 054, Fls. 123/124. 

21.Cópia da referida escritura foi solicitada à Serventia que a lavrou, 

sendo acostada às fls. 43/44, a qual confere com o que consta registrado 

no R-03. 22.No registro R-04, consta a venda da totalidade do imóvel pelo 

proprietário NEILTON ANTONIO MIRANDA, à ANA RUTH PACHECO DE 

FREITAS, através de Escritura Pública de Compra e Venda lavrada no 3º 

Tabelião de Notas da Comarca de Campinas/SP, em 11 de maio de 2002, 

no Livro nº 318, Fls. 32/33. 23.Cópia da suposta escritura foi solicitada à 

Serventia que a lavrou, sendo acostada às fls. 31/33, e não confere com 

o que consta registrado no R-04, pois refere-se à negócio que envolve 

pessoas e imóveis totalmente distintos. 24.Quanto aos protocolos 

utilizados para os registros constantes da matrícula, verifica-se, que para 

o R-01 e R-02 constam os números de ordem 81.262, e 82.870, 

respectivamente, os quais conferem com o livro, conforme fls. 27/28. 

25.Já em relação ao protocolo nº 85.452, que supostamente foi utilizado 

para o R-03, não confere com o que está prenotado no Livro (fl. 09), pois 

trata-se de apresentante, título e matrículas diversas desta em análise. 

26.Para o registro R-04, supostamente foi utilizado o protocolo nº 104.447, 

mas, no livro de protocolos, este número de ordem se encontra sem 

qualquer prenotação, conforme fl. 10. 27.Ainda cabe ressaltar, que quanto 

a estes dois últimos registros não foi encontrado qualquer arquivo de 

conhecimento no acervo serventia. 28.Após esta análise, conclui-se, que 

a matrícula nº 39.294 com área de 484,00ha, se encontra formalmente 

irregular, por não guardar relação alguma com a matrícula 37.836, de onde 

informa ter se originado; pelas inconsistências detectadas quanto aos 

protocolos nº 85.452 e nº 104.447; pela inexistência do suposto título 

registrado no R-04, bem como, por não existir na serventia, arquivo de 

conhecimento referentes aos registros constantes no R-03, e R-04. 29. 

Assim, as irregularidades constatadas na matrícula nº 39.294, são 

suficientes para que este Juízo determine a adoção de providencias a fim 
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de garantir a preservação do interesse público, dos direitos de terceiros e 

o resguardo da higidez dos negócios jurídicos. 30.A providência mais 

adequada para o caso posto à análise, seria o cancelamento da matricula 

irregular, contudo, esta medida não compete à direção do Foro fazê-lo, 

pois, o Juiz Corregedor é incompetente para processar e julgar os pedidos 

de nulidade, retificação, restauração ou cancelamento dos registros 

públicos, o que compete aos Juízes de Direito e Substitutos, nos termos do 

art. 51, inciso VI, do COJE. 31.No mesmo sentido é o artigo 292 da CNGC, 

que assim disciplina:"Os pedidos de restauração, suprimento, retificação, 

nulidade e cancelamento de registros públicos tramitarão perante os 

respectivos Juízos Cíveis, na forma do artigo 51, incisos VI, do COJE/MT. " 

32.Anoto que, ainda que o procedimento previsto no art. 214 da Lei de 

Registros Públicos preveja que "as nulidades de pleno direito do registro, 

uma vez provadas, invalidam¬-no, independentemente de ação direta", o 

reconhecimento judicial delas pelo Juízo Cível competente não pode ser 

dispensado. 33.Acerca do tema, assim se manifesta a Doutrina, in 

verbis:"Assim, observamos que não existe na nossa sistemática atual a 

possibilidade de cancelamento de direito inscrito mediante procedimento 

administrativo, seja ele dentro da esfera da própria serventia, seja ele na 

esfera do Juiz Corregedor Permanente (órgão do judiciário que exerce a 

função fiscalizatória sobre as serventias extrajudiciais em primeiro grau). 

Isto se dá visto que tal cancelamento violaria os princípios do devido 

processo legal e da ampla defesa" (SERRA, Márcio Guerra Registro de 

Imóveis I – Parte Geral, São Paulo: Saraiva, 2013, p. 401). 34.Tanto é 

assim, que o § 1º do próprio artigo citado, determina que a nulidade 

somente será decretada depois de ouvidos os atingidos, e o § 5º prevê 

que não será decretada se atingir terceiro de boa-fé que já tiver 

preenchido as condições de usucapião do imóvel. 35.Dessa maneira, 

entendo cabível o bloqueio administrativo do registro público pelo Juiz 

Corregedor Permanente, por aplicação do poder geral de cautela, a fim de 

garantir a preservação do interesse público, dos direitos de terceiros e o 

resguardo da higidez dos negócios jurídicos. 36.Esse bloqueio seria 

possível inclusive sem a oitiva dos interessados, desde que, presente 

nulidade de pleno direito, seja vislumbrada a possibilidade de novo registro 

ocasionar danos irreparáveis (art. 214, § 3º, da Lei nº 6.015/73). 

37.Nesse sentido, veja-se a ementa a seguir, in verbis:AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - CAUTELAR- BLOQUEIO DE MATRÍCULA DE IMÓVEL - 

PODER GERAL DE CAUTELA DO JUIZ - RECURSO DESPROVIDO. O 

bloqueio na matrícula de imóvel se insere no poder geral de cautela 

conferido ao juiz pelo art. 798, do CPC, a fim de impedir prejuízos 

decorrentes de eventual alienação de imóvel que possa vir a ser 

considerado bem de terceiro. (TJMT, AI 146682/2013, DES. ADILSON 

POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

01/07/2014, Publicado no DJE 07/07/2014). 38.Com base nestes 

fundamentos, é competência da Diretoria do Foro a aplicação da medida 

acautelatória de bloqueio de matrícula irregular, até que as irregularidades 

possam ser sanadas na esfera judicial, objetivando evitar prejuízos de 

difícil ou impossível reparação a terceiros de boa-fé. 39.Posto isso, com 

fulcro no art. 51, inciso VI, do COJE, e artigo 292, da CNGC, DECLARO a 

incompetência absoluta desta Diretoria do Foro para o cancelamento, 

retificação, suprimento e restauração de Registros Públicos, conforme 

acima fundamentado. 40.Conquanto, no uso do poder geral de cautela, e 

em respeito aos Princípios da Legalidade, Continuidade e Segurança 

Jurídica dos Registros Públicos, determino o bloqueio da matrícula nº 

39.294 - Livro 02, com área de 484,00ha, o que faço a fim de se evitar 

lesões de difícil reparação a terceiros de boa-fé, restando aos 

interessados que busquem pela via judicial adequada, a comprovação de 

eventual direito. 41.Expeça-se mandado ao Cartório do 1º Ofício de Barra 

do Garças, para proceder a averbação de bloqueio da matrícula nº 

39.294. 42.Publique-se a decisão no DJE. 43.Decorrido o prazo recursal, 

arquive-se. DOUGLAS BERNARDES ROMÃO JUIZ DE DIREITO.

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 191514 Nr: 11384-77.2014.811.0004

 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: Cândida Souza Woiciechoski

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Euripedes Luiz Esteves, Judith Dias Teixeira 

Esteves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Emílio Monteiro de 

Magalhães - OAB:MT-8.988

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Takishita Martins 

da Fonseca - OAB:MT 12.203-A

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Diligência Negativa do Oficial de 

Justiça

 Nos termos do Art. 1.217 da CNGC, impulsiono os presentes autos e 

procedo a intimação da parte autora, na pessoa do seu representante 

legal, para se manifestar no prazo de 05 dias, considerando que “o 

mandado, carta precatória ou qualquer outro expediente fora devolvido na 

secretaria com diligência parcial ou totalmente infrutífera, ou seja, sem a 

prática de todos os atos. Se a parte prestar outras informações ou indicar 

novo endereço para o cumprimento do ato, a secretaria expedirá novo 

mandado e entregará ao oficial de justiça para a realização de novas 

diligências, independentemente de ordem judicial.

Se, no cumprimento da determinação supra, a parte requerer 

desentranhamento para nova diligência ou a expedição de carta 

precatória, fica desde logo deferida, desde que haja prazo suficiente para 

o seu cumprimento”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 159521 Nr: 12526-24.2011.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Walter Coelho de Figueiredo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Carlos Barbosa da Silveira, Nair Toshiko 

Koguchi da Silveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Rafael Zílio Renofio - 

OAB:SP 225.281, Ramon Fonseca Carvalho - OAB:MT 16.969

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILIAN JOSÉ DOS SANTOS - 

OAB:3.110-GO, Willian José dos Santos - OAB:3110/GO

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – INDICAÇÃO DE BENS À PENHORA

Nos termos da CNGC e do artigo 798 do CPC, impulsiono os autos e 

procedo a intimação da parte autora para que indique bens passíveis de 

penhora, no prazo de 15 dias. “Art. 798. Ao propor a execução, incumbe 

ao exequente: II - indicar: c) os bens suscetíveis de penhora, sempre que 

possível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 283265 Nr: 9070-22.2018.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processos Cautelares->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: SADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WADS, NAL, MALDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lais Daiane Magalhães Peres - 

OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 6.DETERMINO a realização de estudo psicossocial com a criança e sua 

família, no prazo de 10 (dez) dias.7.CITEM-SE os requeridos, no endereço 

declinado na inicial, e INTIME-SE-OS para audiência de 

conciliação/mediação que DESIGNO PARA O DIA DE 02 DE OUTUBRO 

2018, às 15h30min (HORARIO DE MATO GROSSO), nos termos do art. 

695, do CPC/2015. INTIME-SE o autor por meio de seu advogado e 

NOTIFIQUE-SE o Ministério Público, se for o caso.8.Saliento que 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 (art. 695, §1º, do 

CPC/2015).9.Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar de 

seus advogados, oportunidade em que será buscada a composição. Com 

o comparecimento das partes e não havendo composição, a partir da data 

da audiência terá início automático o prazo de 15 dias para contestação, 

nos termos do art. 335, I, do CPC/2015. 10.DEFIRO a gratuidade da justiça, 

nos termos do artigo 99, § 3º do CPC/2015. Intimem-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 48844 Nr: 3117-34.2005.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

 PARTE AUTORA: R. VIEIRA ROCHA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Barrattur Transporte e Turismo Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Clóvis Barros Marques - 

OAB:MT 3579, Dayana Eduarda da Silva - OAB:MT/23.203, Wesley 

Eduardo da Silva - OAB:MT 13.617

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rudinei Adriano Spanholi - 

OAB:MT 18.030

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- PENHORA ON LINE

Nos termos da CNGC e considerando o despacho retro, impulsiono os 

presentes autos e procedo e intimação da parte autora para se manifestar 

no prazo de 10 dias, acerca da penhora on line que fora infrutífera.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 192446 Nr: 11985-83.2014.811.0004

 AÇÃO: Procedimentos Investigatórios->Seção Infracional->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IPdCP, JVB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE BARRA DO GARÇAS - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL

EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE OBJETOS APREENDIDOS

 PRAZO: 15 DIAS

AUTOS N.º 11985-83.2014.811.0004 –ID.192446

ESPÉCIE: Procedimentos Investigatórios->Seção Infracional->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

PARTE REQUERENTE: Justiça Pública do Estado de Mato Grosso

PARTE RÉQUERIDA: Iran Pedro da Cunha Pereira e Jhoniscley Vieira Brito

INTIMANDO/CITANDO/NOTIFICANDO: SUPOSTOS PROPRIETÁRIOS

FINALIDADE: PUBLICAR A RELAÇÃO DOS OBJETOS APREENDIDOS 

NESTES AUTOS, POR OCASIÃO DA INFRAÇÃO OCORRIDA , TENDO 

COMO INDICIADOS OS ADOLESCENTES I.P.C. P e J. V. B, A FIM DE QUE 

COMPAREÇAM NESTA SECRETARIA OS PROPRIETÁRIOS DEVIDAMENTE 

DOCUMENTADOS, COMPROVANDO A PROPRIEDADE DO (S) OBJETO 

ABAIXO RELACIONADO (S), PARA EFETUAR SUA RETIRADA.

RELAÇÃO DOS OBJETOS APREENDIDOS NESTES AUTOS:

01- (UM) APARELHO CELULAR, MARCA SANSUNG DE COR 

GRAFITE/BRANCA

01-(UM) APARELHO CELULAR, MARCA SANSUNG DE COR GRAFITE.

DECISÃO/DESPACHO: VISTOS.1. FIXO o prazo de 15 dias para supostos 

proprietários dos celulares apreendidos (fl.48) comprovarem sua condição 

de donos. Decorrido o prazo sem comprovação, DECRETO sua perda em 

favor do CMDCA- Conselho Municipal dos Direitos da Criança e 

Adolescente de Barra do Garças.2. Publique-se a relação dos celulares 

de fl.48 no átrio do fórum, pelo prazo de 15 dias.3. Outrossim, DETERMINO 

a devolução dos capacetes apreendidos (fl.48) às genitoras dos 

adolescentes, mediante comprovação, no prazo de 15 dias, decorrido o 

prazo sem comprovação, DETERMINO a destruição dos mesmos, nos 

termos do item 7.20.7, da CNGC – foro judicial.4.Quanto aos demais 

objetos apreendidos (fl.48), DETERMINO a destruição dos mesmos, nos 

termos do item 7.20.7, da CNGC – foro judicial.5. Expeça-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, JULIA DA SILVA 

TEIXEIRA BUTTNER, digitei.

Barra do Garças - MT, 27 de julho de 2018.

Vanessa Faria de Freitas

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 270479 Nr: 1331-95.2018.811.0004

 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: Viação Xavante Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Welington Tiago Gonçalves Coutinho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Caio Cesar Claudino 

Cavalcante - OAB:22.955, Wesley Eduardo da Silva - OAB:MT 13.617

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- DILIGÊNCIAS

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e do artigo 1207 CNGC, impulsiono 

estes autos para que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da 

parte autora para efetuar o pagamento da diligência do(a) oficial(a) de 

justiça no valor de R$ 18,00 (dezoito reais), quantia esta que deverá ser 

recolhida através de guia disponibilizada junto ao 'site' do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, através de Serviços>Guias>Emissão 

de Guia de Diligência, apresentando cópia do comprovante de depósito 

nos autos em epígrafe, em 05 (cinco) dias a partir da presente intimação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 95262 Nr: 165-09.2010.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cruz de Malta - Comércio de Produutos 

Agropecuários Ltda, Carlos Bernardes da Silva, Sandra Gomes dos 

Santos, Joaquim David dos Santos Júnior, Francisco Miranda, Antonia 

Gomes

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Tauil Adolfo - 

OAB:MT 8.208

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

1.INTIME-SE a parte apelada para apresentar contrarrazões, no prazo de 

15 (quinze) dias, nos termos do §1º, art. 1.010, CPC/2015.

2.Havendo questões preliminares arguidas em contrarrazões, INTIME-SE a 

parte apelante para, querendo, manifestar-se em 15 (quinze) dias a 

respeito delas, §§ 1º e 2º, art. 1.009, CPC/2015.

3.Após, ENCAMINHEM-SE os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 261064 Nr: 13664-16.2017.811.0004

 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: Valteli Alves de Souza, VALDEMI ALVES DE SOUZA, 

Paulo Cézar Alves de Souza, VALMIR ALVES DE SOUZA, Lourivaldo 

Alves de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ailton Barbosa da Silva - 

OAB:18490-0/MT, CLAUDIO BARROS CAMARA - OAB:19.055, Nilson 

Marcos Adorno Santos - OAB:18.487 -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora, via matéria de imprensa, para que compareça ao 

balcão da secretaria da 1ª Vara Cível para retirar as certidões retificadas.

2ª Vara Cível

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 169954 Nr: 2200-34.2013.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C. Polizelli Galvão - ME, Cleidimar Polizeli 

Galvão

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

3.791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE LEILÃO

PRAZO 20 DIAS

Primeiro Leilão: Dia 04/09/2018, às 14:00 horas. Segundo Leilão: Dia 

18/09/2018, às 14:00 horas.

Valor do Débito: 2.183,20 (Dois mil e cento e oitenta e tres reais e vinte 

centavos)
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Local onde se realizará: No seguinte endereço átrio do Fórum da Comarca 

de Barra do Garças-MT, localizado na Rua Francisco Lira, n. 10514, Setor 

Sena Marques, cidade de Barra do Garças-MT

Descrição do(s) Bem(ns): Aparelho DVD automotivo, retrate, marca 

Pionner, controle remoto, modelo AVH-P6350BT, estado de conservação: 

novo.

Local onde se encontra o(s) Bem(ns): Av. Ministro João Alberto, n. 227, 

Centro, cidade de Barra do Garças-MT

Valor Total da Avaliação: 2.100,00 (Dois mil e cem reais)

ADVERTÊNCIAS: Na primeira data indicada, o(s) bem(bens) 

poderá(poderão) ser arrematado(s) pelo maior lanço acima da avaliação. 

Não havendo, na primeira data, licitantes ou oferta nessas condições, na 

segunda, o(s) bem(bens) poderá(poderão) ser arrematado(s) pelo maior 

lanço, independentemente do valor da avaliação, ressalvada a hipótese de 

preço vil (CPC, arts. 686, VI e 692).

OBSERVAÇÃO: 1) Não se realizando o leilão por qualquer motivo, o juiz 

mandará publicar a transferência, observando-se o disposto no art. 887; 

2) O leiloeiro público designado adotará providências para a ampla 

divulgação da alienação (CPC/2015, art. 887, caput); 3) A publicação do 

edital deverá ocorrer pelo menos 5 (cinco) dias antes da data marcada 

para o leilão (CPC/2015 art. 887, § 1); 4) O edital será publicado na rede 

mundial de computadores, em sítio designado pelo juízo da execução, e 

conterá descrição detalhada e, sempre que possível, ilustrada dos bens, 

informando expressamente se o leilão se realizará de forma eletrônica ou 

presencial (CPC/2015 art. 887, § 2); 5) Não sendo possível a publicação 

na rede mundial de computadores ou considerando o juiz, em atenção às 

condições da sede do juízo, que esse modo de divulgação é insuficiente 

ou inadequado, o edital será afixado em local de costume e publicado, em 

resumo, pelo menos uma vez em jornal de ampla circulação local 

(CPC/2015 art. 887, §2); 6) Atendendo ao valor dos bens e às condições 

da sede do juízo, o juiz poderá alterar a forma e a frequência da 

publicidade na imprensa, mandar publicar o edital em local de ampla 

circulação de pessoas e divulgar avisos em emissora de rádio ou 

televisão local, bem como em sítios distintos do indicado no § 2o 

(CPC/2015 art. 887, § 4); 7) Os editais de leilão de imóveis e de veículos 

automotores serão publicados pela imprensa ou por outros meios de 

divulgação, preferencialmente na seção ou no local reservados à 

publicidade dos respectivos negócios

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, Joyce Oliveira 

Mendonça, digitei.

Barra do Garças, 25 de julho de 2018

Joyce Oliveira Mendonça Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 182486 Nr: 4223-16.2014.811.0004

 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: Itamar Pérola

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Tibério - OAB:MT 

12.498-B, Wesley Eduardo da Silva - OAB:MT 13.617

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Taylise Catarina Rogério 

Seixas - OAB:15.483-A

 Certifico e dou fé que o recurso de apelação interposto pelo requerido às 

fls. 108/129, é tempestivo e à fl. 108, requereu o benefício da justiça 

gratuita, motivo pelo qual não recolheu as custas do preparo. Outrossim, 

impulsiono os presentes autos para intimar o requerente, via DJE, para 

que, no prazo de 15 dias, querendo, apresente contrarrazões ao recurso 

interposto.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 174300 Nr: 7650-55.2013.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Viviane Rodrigues Macário Pimentel

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Débora Suzana Ramos de 

Moraes Armando - OAB:MT 15.874

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DILERMANDO VILELA GARCIA 

FILHO - OAB:OAB/MT 4275

 Em cumprimento a decisão de fl. 180 e, tendo em vista juntada do cálculo 

de fls. 326/327, impulsiono os presentes autos para intimar o requerente, 

via DJE, para que, no prazo de 5 dias, se manifeste nos autos e requeira o 

que de direito.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 19963 Nr: 498-10.2000.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adalberto Alves de Matos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arlindo Domingos da Silva

 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: ROSELMAR VICENTE DE LIMA 

- OAB:4471

 Certifico e dou fé que, tendo em vista o bloqueio realizado em contas do 

executado, conforme fls. 507/508 e, em cumprimento a decisão de fl. 506, 

impulsiono os presentes autos para intimar o executado, via DJE, para 

que, no prazo de 5 dias, se manifeste nos autos, nos termos do artigo 

854, § 3º do CPC.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 267436 Nr: 17627-32.2017.811.0004

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRL Comércio de Alimentos e Bebidas Ltda - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jair Luiz Moreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Galeno Nunes Ferreira - 

OAB:17115/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULA GRAZIANE 

DELMONDES - OAB:17744

 Certifico e dou fé que, tendo em vista a certidão de decurso de prazo de 

fl. 29 e, nos termos da CNGC, impulsiono os presentes autos para intimar o 

embargante, via DJE, para que, no prazo de 5 dias se manifeste acerca de 

referida certidão e requeira o que de direito.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 272125 Nr: 2379-89.2018.811.0004

 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: Luiz Carlos Alves Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Apoena Camerino de Azevedo, Paulo Emílio 

Monteiro de Magalhães

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Weily Silva Santos - OAB:MT 

14.572

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) APOENA CAMERINO 

DE AZEVEDO, para devolução dos autos nº 2379-89.2018.811.0004, 

Protocolo 272125, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 101852 Nr: 6855-54.2010.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdivino Carlos Ramalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luceia Fatima Ribeiro Leite - 

OAB:OAB/MT-8972B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR DO 
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MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS, para devolução dos autos nº 

6855-54.2010.811.0004, Protocolo 101852, no prazo de 48 (quarenta e 

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

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 156822 Nr: 9097-49.2011.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mineração L. Brasil Central

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

Barra do Garças - OAB:000/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR DO 

MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS, para devolução dos autos nº 

9097-49.2011.811.0004, Protocolo 156822, no prazo de 48 (quarenta e 

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

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 175950 Nr: 9804-46.2013.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jacson G. de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thais Assunção Nunes - 

OAB:GO 21.991

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR DO 

MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS, para devolução dos autos nº 

9804-46.2013.811.0004, Protocolo 175950, no prazo de 48 (quarenta e 

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

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 177935 Nr: 12211-25.2013.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agenor Jacomini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thais Assunção Nunes - 

OAB:GO 21.991

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR DO 

MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS, para devolução dos autos nº 

12211-25.2013.811.0004, Protocolo 177935, no prazo de 48 (quarenta e 

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

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 241124 Nr: 51-26.2017.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marconi George Ribeiro da Silva

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

Barra do Garças - OAB:000/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR DO 

MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS, para devolução dos autos nº 

51-26.2017.811.0004, Protocolo 241124, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 274106 Nr: 3612-24.2018.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Augusto Cesar Leon Bordest

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pontal do Araguaia - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AUGUSTO CESAR LEON 

BORDEST - OAB:9531

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR DO 

MUNICIPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA, para devolução dos autos nº 

3612-24.2018.811.0004, Protocolo 274106, no prazo de 48 (quarenta e 

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

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 273879 Nr: 3480-64.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claudino Bortolanza, Soeli Bortolanza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mateus Henrique Pereira Lima, Sandro José 

Rosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudino Bortolanza - OAB:MT 

21.716

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do requerente, para manifestar-se acerca da 

devolução das cartas de citação de fls. 56/57, prazo CINCO dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 246277 Nr: 3707-88.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlindo Costantino de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mapfre Seguradora S/A, Armindo Waldow

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra Ferreira - OAB:MT 

7.402

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA PEREIRA DOS 

SANTOS NEVES - OAB:MT20056/O, João Rodrigues de Souza - 

OAB:MT 5.876

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do requerido, para manifestar-se acerca da 

devolução da carta de citação da denunciada à lide de fls. 139, prazo 

CINCO dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 173440 Nr: 6628-59.2013.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IFVdC, MAPV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OdCdS

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

ABREU - OAB:15984, Fabiana Carla de Oliveira - OAB:MT 16.659

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lindalva de Fátima Ramos- 

Defensora Pública - OAB:DP

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito encaminhando ao Setor de 

Expedição de Documentos, para que seja expedido a intimação pessoal do 

requerente, para no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se nos autos, 

sob pena de extinção, conforme preceitua o artigo 485, III, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 263571 Nr: 15220-53.2017.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYSLLAN JOSEPH SOARES SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Rosa Rodrigues Soares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA PEREIRA DA SILVA - 

OAB:MT 12.672

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do requerente, para manifestar-se nos autos, prazo 

CINCO dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 282780 Nr: 8753-24.2018.811.0004

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Porto Belo Engenharia e Comércio Ltda, Agostinho 

Alcantara Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Indea / MT, Sema - Secretaria Estadual do Meio 

Ambiente do Estado de Mato Grosso

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

Santos - OAB:MT 17.066

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 282780

Vistos.

Considerando que o tempo solicitado pelo INDEA/MT é demasiadamente 

prolongado e, ainda, que já decorrera 04 (quatro) dias da solicitação, deve 

o instituto cumprir a liminar em até 10 (dez) dias, uma vez que não pode o 

contribuinte arcar com tal morosidade, inclusive porque se trata de produto 

perecível.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 27 de julho de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 248727 Nr: 5357-73.2017.811.0004

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: N. T. dos Reis e Cia Ltda - ME, Neiva Teresinha dos 

Reis, Roberto dos Reis, Alexandre dos Reis

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO XAVIER DA SILVA - 

OAB:SP 217.166

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Louise Rainer Pereira 

Gionedis - OAB:MT 16.691-A

 Processo nº 5357-73.2017 – Código 248727

Vistos.

Intime-se pessoalmente o embargante, por meio de carta de intimação via 

correios, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, junte aos autos 

comprovante de recolhimento da 3ª, 4ª e 5ª parcela das custas iniciais 

vencidas nos meses de setembro/17, outubro/17 e novembro/17, 

conforme determinado às fls. 59, sob pena de revogação do benefício e a 

conseguinte extinção do feito.

Comprovado o recolhimento, cite-se o embargado para contestar no prazo 

de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 920, inciso I do Código de 

Processo Civil.

Intime-se. Cumpra-se.

 Barra do Garças/MT, 08 de fevereiro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 23891 Nr: 2739-20.2001.811.0004

 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: AFC, SFdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LFdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando César Bortolaia - 

OAB:MT 5.444

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mercival Panserini - 

Procurador do Estado - OAB:93.399/SP

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) FERNANDO CÉSAR BORTOLAIA, para 

devolução dos autos nº 2739-20.2001.811.0004, Protocolo 23891, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 275396 Nr: 4357-04.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABEC - Associação Barragarcense de Educação e 

Cultura - mandedora das Falcudades Unidas do Vale do Araguaia - 

UNIVAR, Marcelo Antônio Fuster Soler

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Delson Rodrigues da Silva Neto, Neila Souza 

Aquino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pamela Gomes Duarte - 

OAB:24621/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO 4357-04.2018.811.0004 - CÓDIGO 275396

Vistos.

Cite-se a parte executada para, no prazo de 03 (três) dias, pagar o valor 

da dívida apresentada, ou oferecer bens à penhora, caso a parte 

exequente não os tenha indicado, nos termos do artigo 829, §2º, do 

Código de Processo Civil.

Verificado o não pagamento no prazo assinalado, expeça-se mandado de 

penhora e avaliação, a ser cumprido pelo oficial de justiça, de tudo 

lavrando-se auto, com intimação do executado, na forma do art. 841, §§1º 

e 2º, do Código de Processo Civil.

A parte executada poderá oferecer embargos à execução, 

independentemente de penhora, depósito ou caução, conforme artigo 914, 

do Código de Processo Civil, no prazo de 15 (quinze) dias, contados na 

forma do artigo 231, desse Código. Os embargos não terão efeito 

suspensivo.

No prazo para embargos, reconhecendo o crédito do exequente e 

comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor da execução, 

poderá o executado requerer seja admitido a pagar o restante em até 06 

(seis) parcelas mensais, acrescidas de juros de 1% (um por cento) ao 

mês, nos termos do artigo 916, do Código de Processo Civil.

Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

execução, os quais deverão ser arcados pela parte executada. No caso 

de integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, reduzo os honorários 

advocatícios pela metade.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 10 de julho de 2018.

Michell Lotfi Rocha da Silva

Juiz de Direito

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 100078 Nr: 5081-86.2010.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Enio José Basso Júnior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Vera Lúcia Rodrigues Basso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Enio José Basso Júnior - 

OAB:29644/SC, Raul Darci Dolzan - OAB:MT 2.496-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Acerca da petição de fls. 249/252, diga o inventariante em 05 (cinco) dias.

 Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 279203 Nr: 6728-38.2018.811.0004

 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: Beneamito Borges Morais de Camargo, Rozenir Barros 

Ferreira
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública Estadual

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

ABREU - OAB:15984

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tratam-se de embargos de terceiro, ajuizado por Beneamito Borges Morais 

de Camargo e Rozenir Barros Ferreira, em face da Fazenda Pública 

Estadual, todos devidamente qualificados nos autos em epígrafe.

Os autores pleiteiam os benefícios da Gratuidade da Justiça, sem que, 

contudo traga informações que comprovem sua hipossuficiência, não 

acostando aos autos qualquer documento que comprove os elementos de 

convicção de que deve ser beneficiários da justiça gratuita.

 Sendo assim, necessário que os requerentes emendem a inicial, juntando 

documentos que comprovem a hipossuficiência alegada, uma vez que não 

foram colecionados na inicial.

Ante o exposto:

1. Intimem-se os autores 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 à emenda, nova conclusão.

 Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 280403 Nr: 7416-97.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDORI PEDO ME, Aldori Pedó, SERGIO PEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

CITEM-SE os executados para que possam pagar, no prazo de 03 (três) 

dias, o valor da dívida apresentada, ou oferecer bens à penhora, caso o 

(a) exequente não os tenha indicado, nos termos do artigo 829, §2º, do 

Código de Processo Civil.

Constatando-se que não houve pagamento no prazo assinalado, 

EXPEÇA-SE mandado de penhora e avaliação, a ser cumprido pelo oficial 

de justiça, de tudo lavrando-se auto, com intimação dos executados, na 

forma do art. 841, §§1º e 2º, do Código de Processo Civil.

Os executados poderão oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO, 

independentemente de penhora, depósito ou caução, conforme dispõe o 

artigo 914, do Código de Processo Civil, no prazo de 15 (quinze) dias, 

contados na forma do artigo 231 do mesmo diploma legal. Os embargos 

não terão efeito suspensivo.

No prazo a ser contado para os embargos, reconhecendo o crédito da (o) 

Exequente e, comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor 

da execução, poderão os executados requerer que seja admitido o 

pagamento do remanescente em até 06 (seis) parcelas mensais, 

acrescidas de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do artigo 

916 do Código de Processo Civil.

FIXO os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

execução, os quais deverão ser arcados pelos executados. No caso de 

integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, REDUZO os honorários 

advocatícios pela metade.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 280379 Nr: 7406-53.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C. A. de Oliveira & Cia Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE DE PAULA MONTEIRO 

NETO - OAB:29443

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante ao exposto, indefiro a medida cautelar pleiteada. CITE-SE a 

executada para que possa pagar, no prazo de 03 (três) dias, o valor da 

dívida apresentada, ou oferecer bens à penhora, caso o (a) exequente 

não os tenha indicado, nos termos do artigo 829, §2º, do Código de 

Processo Civil.Constatando-se que não houve pagamento no prazo 

assinalado, EXPEÇA-SE mandado de penhora e avaliação, a ser cumprido 

pelo oficial de justiça, de tudo lavrando-se auto, com intimação dos 

executados, na forma do art. 841, §§1º e 2º, do Código de Processo 

Civil.A executada poderá oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO, 

independentemente de penhora, depósito ou caução, conforme dispõe o 

artigo 914, do Código de Processo Civil, no prazo de 15 (quinze) dias, 

contados na forma do artigo 231 do mesmo diploma legal. Os embargos 

não terão efeito suspensivo.No prazo a ser contado para os embargos, 

reconhecendo o crédito da (o) Exequente e, comprovando o depósito de 

30% (trinta por cento) do valor da execução, poderão os executados 

requerer que seja admitido o pagamento do remanescente em até 06 (seis) 

parcelas mensais, acrescidas de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos 

termos do artigo 916 do Código de Processo Civil.FIXO os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, os quais 

deverão ser arcados pelos executados. No caso de integral pagamento no 

prazo de 03 (três) dias, REDUZO os honorários advocatícios pela 

metade.Cumpra-se.Cite-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 280413 Nr: 7418-67.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josimar Morzelle

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

CITE-SE o executado para que possa pagar, no prazo de 03 (três) dias, o 

valor da dívida apresentada, ou oferecer bens à penhora, caso o (a) 

exequente não os tenha indicado, nos termos do artigo 829, §2º, do 

Código de Processo Civil.

Constatando-se que não houve pagamento no prazo assinalado, 

EXPEÇA-SE mandado de penhora e avaliação, a ser cumprido pelo oficial 

de justiça, de tudo lavrando-se auto, com intimação dos executados, na 

forma do art. 841, §§1º e 2º, do Código de Processo Civil.

O executado poderá oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO, 

independentemente de penhora, depósito ou caução, conforme dispõe o 

artigo 914, do Código de Processo Civil, no prazo de 15 (quinze) dias, 

contados na forma do artigo 231 do mesmo diploma legal. Os embargos 

não terão efeito suspensivo.

No prazo a ser contado para os embargos, reconhecendo o crédito da (o) 

Exequente e, comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor 

da execução, poderão os executados requerer que seja admitido o 

pagamento do remanescente em até 06 (seis) parcelas mensais, 

acrescidas de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do artigo 

916 do Código de Processo Civil.

FIXO os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

execução, os quais deverão ser arcados pelos executados. No caso de 

integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, REDUZO os honorários 

advocatícios pela metade.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 279680 Nr: 7032-37.2018.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jeronimo Martins de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Izonel Pio da Silva, Andreia Vanderley Andrade 

Pio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sandro Luis Costa Saggin - 

OAB:MT 5.734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Recebo a presente inicial, vez que, preenchidos os requisitos do art. 319 

do Código de Processo Civil.

CITEM-SE os requeridos e INTIME-SE o requerente a fim de que 

compareça, à audiência de conciliação a ser realizada em 03 de outubro 
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de 2018, às 07h30min (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, o 

requerido poderá oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, 

contado a partir da data de 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). Citem-se os confinantes ao imóvel, 

conforme determina o art. 246, §3º do Código de Processo Civil.

Citem-se, via edital, os possíveis interessados, observando-se o disposto 

no art. 259, I, do CPC.

Intimem-se as Fazendas Públicas para, em 10 (dez) dias, informarem se 

possuem interesse na lide.

Após, ao Ministério Público.

Citem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 272995 Nr: 2943-68.2018.811.0004

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO AMAZÔNIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública Estadual

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO BORGES - 

OAB:6189

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Deverá ser certificada a tempestividade dos presentes embargos. Se 

tempestivos, recebo-os para discussão.

Trata-se de ação de embargos à execução, ajuizada por Banco da 

Amazônia S/A, em face da Fazenda Pública Estadual.

 Intime-se o embargado para impugná-los no prazo de 15 (quinze) dias, 

indicando as provas que porventura desejar produzir.

 Após, voltem os autos conclusos para julgamento antecipado do pedido 

(art. 355, CPC) ou designação de audiência de conciliação, instrução e 

julgamento nos termos do art. 920 do Código de Processo Civil.

Promova-se o desentranhamento das fls. 32/41, eis que contrafé da inicial.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 281838 Nr: 8206-81.2018.811.0004

 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: Izau Alves Nogueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Judit dos Santos Farias, Bradesco Seguros 

S/A, Vascovel Distribuidora de Veículos Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Caio Cesar Claudino 

Cavalcante - OAB:22.955

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Trata-se de ação de indenização por perdas e danos morais e materiais, 

ajuizada por Izau Alves Nogueira, em face de Judit dos Santos Farias, 

Bradesco Seguros S/A e Vascovel Distribuidora de Veículos Ltda, todos 

devidamente qualificados nos autos em epígrafe.

 Requer o autor o benefício da justiça gratuita, entretanto este não acostou 

aos autos documentos que realmente comprovem a hipossuficiência 

alegada.

Para a concessão do benefício da justiça gratuita, é preciso efetiva 

comprovação de que a parte não possui condição financeira de arcar com 

as custas advindas do processo, em harmonia com o disposto no inciso 

LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará 

assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência 

de recursos.

Assim, considerando que o autor não logrou êxito em comprovar a 

hipossuficiência outrora alegada, indefiro a justiça gratuita.

Intime-se o autor para, em 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da 

mesma, emendar a Inicial, efetuando o recolhimento das custas 

processuais.

Decorrido o prazo, não emendada a inicial, voltem-me para sentença 

extintiva, nos termos do art. 485, I do CPC.

 Promovida a emenda, conclusos para analise da inicial.

 Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 282415 Nr: 8538-48.2018.811.0004

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espolio de Lusane Aparecido de Freitas, Marcia 

Rezende dos Santos Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Cruvinel da Cunha

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

OAB:16393/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Trata-se de ação monitória, ajuizada por Espólio de Lusane Aparecido de 

Freitas, representado por Marcia Rezende dos Santos Freitas, em face de 

Antônio Cruvinel da Cunha, todos devidamente qualificados nos autos em 

epígrafe.

 Requer a parte autora o benefício da justiça gratuita, entretanto esta não 

acostou aos autos documentos que realmente comprovem a 

hipossuficiência alegada.

Para a concessão do benefício da justiça gratuita, é preciso efetiva 

comprovação de que a parte não possui condição financeira de arcar com 

as custas advindas do processo, em harmonia com o disposto no inciso 

LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará 

assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência 

de recursos.

Assim, considerando que a parte autora não logrou êxito em comprovar a 

hipossuficiência outrora alegada, indefiro a justiça gratuita.

Intime-se a autora para, em 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da 

mesma, emendar a Inicial, apresentando a qualificação completa da parte 

autora, conforme artigo 319, II do CPC, bem como efetuar o recolhimento 

das custas processuais.

Decorrido o prazo, não emendada a inicial, voltem-me para sentença 

extintiva, nos termos do art. 485, I do CPC.

 Promovida a emenda, conclusos para analise da inicial.

 Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 227397 Nr: 7295-40.2016.811.0004

 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: Lúcia Rodrigues dos Santos, Ana Maria Neves da Silva, 

Eloide dos Santos, Udivan Ildo Ferreira, Selmar Rosa da Silva, Francisco 

Rodrigues de Almeida, Valdeni Silva Sousa, Luiz Alves de Moraes, Maria 

de Fátima Pimenta da Silva, Delson Vanderley de Souza, Caetano Leolino 

de Oliveira, Honorato do Sacramento Silva, João Bosco Parreira, José 

Vanderlei da Silva, Daniel Ribeiro dos Santos, Afonso Antônio Pereira da 

Silva, Milton Vanderley Diniz, Valdivino Gomes dos Santos, Jayme Fidelis 

de Oliveira, Marli Alves dos Santos, Maria José de Oliveira, Sebastião 

Ferreira de Sousa, Vagner Aparecido Moura Souza, Joviniano Pinheiro, 

José Ferreira Freitas, Irondina Josefina dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso, Municipio de Pontal do 

Araguaia - MT, BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiana Napólis Costa - 

OAB:MT 15.569, Renato de Almeida Orro Ribeiro - OAB:MT 11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Quanto ao pedido de desistência (fls. 1273), digam os requeridos.

Na oportunidade, intimem-se as partes para manifestarem acerca de 

eventuais provas a serem produzidas em juízo, especificando-as.

Após, conclusos.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 282005 Nr: 8300-29.2018.811.0004

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Aldo Nicolas Rojo Guizada

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Saldanha Farias - 

OAB:MT-15.512

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de pedido de restituição de veículo apreendido Camionete 

TOYOTA/THUNDRA SR5, registrada na República da Bolívia, de 

propriedade do requerente.

As fls. 142 determinou-se a remessa dos autos para esta vara cível.

Ocorre que o pedido de restituição já fora analisado nos autos de cód. 

255764, em tramite nesta vara cível.

 Assim, desnecessário a analise dos autos, ante a perda do seu objeto.

Ante ao exposto, julgo extinto o pedido, sem resolução do mérito, com 

fulcro no artigo 485, VI do Código de Processo Civil.

 Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios.

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.: 282455 Nr: 8566-16.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASA MUTARI COMERCIO E REPRESENTAÇÃO 

DE COSMETICOS LTDA, Marcos Antônio Ruas Coelho, DILMA GOMES DE 

AZEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819/PR, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:56918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

CITEM-SE os executados para que possam pagar, no prazo de 03 (três) 

dias, o valor da dívida apresentada, ou oferecer bens à penhora, caso o 

(a) exequente não os tenha indicado, nos termos do artigo 829, §2º, do 

Código de Processo Civil.

Constatando-se que não houve pagamento no prazo assinalado, 

EXPEÇA-SE mandado de penhora e avaliação, a ser cumprido pelo oficial 

de justiça, de tudo lavrando-se auto, com intimação dos executados, na 

forma do art. 841, §§1º e 2º, do Código de Processo Civil.

Os executados poderão oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO, 

independentemente de penhora, depósito ou caução, conforme dispõe o 

artigo 914, do Código de Processo Civil, no prazo de 15 (quinze) dias, 

contados na forma do artigo 231 do mesmo diploma legal. Os embargos 

não terão efeito suspensivo.

No prazo a ser contado para os embargos, reconhecendo o crédito da (o) 

Exequente e, comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor 

da execução, poderão os executados requerer que seja admitido o 

pagamento do remanescente em até 06 (seis) parcelas mensais, 

acrescidas de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do artigo 

916 do Código de Processo Civil.

FIXO os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

execução, os quais deverão ser arcados pelos executados. No caso de 

integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, REDUZO os honorários 

advocatícios pela metade.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 268899 Nr: 228-53.2018.811.0004

 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: Sidney Gomes dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruna Gomes de Moraes - 

OAB:21078/MT, ERIKA NOBRE DE SOUZA - OAB:136.343

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:6.171/MT

 PROCESSO Nº 228-53.2018.811.0004 – CÓDIGO Nº 268899

VISTOS

Trata-se de ação de ação revisional de contrato proposta por SIDNEY 

GOMES DOS SANTOS, em face de SANTANDER FINANCIAMENTO, ambos 

devidamente qualificados nos autos em epígrafe.

 Requer a parte autora o benefício da justiça gratuita (fls.31), entretanto 

esta não acostou aos autos documentos que realmente comprovem a 

hipossuficiência alegada.

Para a concessão do benefício da justiça gratuita, é preciso efetiva 

comprovação de que a parte não possui condição financeira de arcar com 

as custas advindas do processo, em harmonia com o disposto no inciso 

LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará 

assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência 

de recursos.

Ademais, verifica-se na Cédula de Crédito Bancário juntado às fls. 19, a 

declaração de renda mensal do autor no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais). Além disso, constata-se aparente poder econômico do autor, pois 

este paga mensalmente o valor de R$1.113,22 referente a parcela de seu 

veículo de luxo.

 Assim, com base no entendimento supra, indefiro a justiça gratuita.

Intime-se a autora para, em 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento 

para efetuar o recolhimento das custas processuais.

Decorrido o prazo, sem o recolhimento das custas, volvam-me para 

sentença extintiva, nos termos do art. 485, I do CPC.

 Recolhidas as custas processuais, intime-se a parte autora para 

manifestar acerca das preliminares arguidas na contestação.

 Cumpra-se expedindo o necessário.

Barra do Garças-MT, 26 de julho de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 160120 Nr: 574-14.2012.811.0004

 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: OB, RBR, CCdR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdBCdC, EdEFdR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Escacela Carneiro - 

OAB:7621-B/MT, João Rodrigues de Souza - OAB:MT 5.876, Sidnei 

Rodrigues de Lima - OAB:MT 16.653

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Milton Antônio Martini 

Fernandes- Defensor Público - OAB:

 Vistos.

 Trata-se de ação declaratória de paternidade c/c pedido de anulatória de 

registro de nascimento.

 Sentença de mérito prolatada às fls. 97/99.

Após a prolação da sentença, a parte autora fez novos pedidos às fls. 

102/103, requerendo que conste em seu registro de nascimento o nome 

de solteira de sua genitora, bem como exclua o patronímico "Rocha", pois 

não seria pertencente a sua linhagem familiar biológica. Além disso, requer 

a extensão dos efeitos da sentença para os seus filhos, de modo a 

retificar os seus respectivos registros de nascimentos.

 É o breve relato.

 Decido.

 Considerando que a senhora Creuza demonstrou que o patronímico 

"Rocha" não pertence à linhagem biológica de sua família, defiro o pedido 

para que ela passe a se chamar "CREUZA BENTO".

Outrossim, defiro o pedido quanto ao nome de sua genitora. Assim, onde 

constou "Rita Bento Rocha", leia-se "Rita Bento Rodrigues", sendo este o 

nome de solteira de sua mãe, conforme se vê na certidão de casamento 

juntado às fls. 106.

No entanto, quanto à retificação dos registros de nascimentos de seus 

filhos, estes deverão buscar a via própria para retificar o nome de sua 

genitora em seus respectivos registros de nascimentos, pois inexiste 

possibilidade de se estender os efeitos desta decisão aos seus filhos, por 

expressa vedação legal, nos termos do art. 18 do CPC, motivo pelo qual 

indefiro o pedido.

 Cumpra-se a decisão retro, observando as alterações deferidas.

 Expeça-se o necessário.

 Intime-se.

 Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 45706 Nr: 18-56.2005.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Euclides Carlos de Morais, Janúlia Morais, Mariléia 

Morais

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hugo Martins Fonseca, DARSONE MARTINS 

LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cintia dos Arbues Nery da Silva 

- OAB:MT 9.923-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aridaque Luís Neto - 

OAB:MT 3.252, Kelian Cristina Alves Costa - OAB:9039/MT, Luciano 

Justino da Silva - OAB:15695/MT

 VISTOS.

Sobre o bem móvel, digam os exequentes onde este se encontra caso 

queiram requerer expedição de mandado de penhora e avaliação, uma vez 

que a restrição inserida é provisória para prevenir direito de terceiros e 

evitar dissipação de bens, destacando que a penhora se dá nos moldes 

dos artigos 837 e seguintes do Código de Processo Civil.

Caso seja requerido e apresentado o endereço, defiro desde já a penhora 

e avaliação.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 264768 Nr: 16022-51.2017.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jaqueline Prado Ferreira

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

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre a diligência infrutífera do Oficial de 

Justiça, conforme a certidão de fls 93.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 176573 Nr: 10588-23.2013.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Danilo Rêgo Guimarães, Marcio José Rosa de 

Melo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antônio Mari - OAB:MT 

15.803, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre a diligência infrutífera do Oficial de 

Justiça, conforme a certidão de fls 109.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 273238 Nr: 3106-48.2018.811.0004

 AÇÃO: Abertura, Registro e Cumprimento de Testamento->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: RDSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CCR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carla Venturine Esteves - 

OAB:MT 21.977

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre a diligência infrutífera do Oficial de 

Justiça, conforme a certidão de fls 28.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 277008 Nr: 5418-94.2018.811.0004

 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: Sandra Maria Alves Barbosa Melo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Celma Sá de Alencar, Adilaine Castro 

Cruz Oliveira, Clauny Barcellos Coelho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Felipe Pimenta de 

Paoli - OAB:22582/ES

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, efetuar o pagamento do Preparo das Cartas 

Precatórias expedida para as Comarcas de ARAGUANTIS-TO, 

APARECIDA DO TABRUADO-MS, NOVA IGUAÇU- RJ ou retirar e efetuar 

sua distribuição e preparo no Juízo Deprecante, juntado posteriormente o 

comprovante.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 279142 Nr: 6692-93.2018.811.0004

 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 Financiamento s/a

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fran Karlos de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO ALVIM BITES 

CASTRO - OAB:88562

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para efetuar o 

pagamento da diligência do(a) senhor(a) Oficial(a) de Justiça, no valor de 

R$ 36,00 (trinta e seis reais), para cumprimento do mandado judicial 

expedido no feito, devendo a guia ser emitida no site do Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso, juntando aos autos a guia e o comprovante de 

pagamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 95109 Nr: 22-20.2010.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Viação Xavante Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Barraluz Representações Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio Alves de Sousa Filho - 

OAB:MT 6.293-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandra Ferreira - 

OAB:MT 7.402, Luiz Paulo Gonsalves de Rezende - OAB:Oab/MT 

6272

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para efetuar o 

pagamento da diligência do(a) senhor(a) Oficial(a) de Justiça, no valor de 

R$ 18,00 (dezoito reais), para cumprimento do mandado judicial expedido 

no feito, devendo a guia ser emitida no site do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, juntando aos autos a guia e o comprovante de pagamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 220848 Nr: 3337-46.2016.811.0004

 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: Espólio de Eduardo dos Santos Penteado, Rogério 

Arantes Penteado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S. C. Marques Me, Sandro Castro Marques

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rudinei Adriano Spanholi - 

OAB:MT 18.030

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para efetuar o 

pagamento da diligência do(a) senhor(a) Oficial(a) de Justiça, no valor de 

R$ 18,00 (dezoito reais), para cumprimento do mandado judicial expedido 

no feito, devendo a guia ser emitida no site do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, juntando aos autos a guia e o comprovante de pagamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari
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 Cod. Proc.: 279366 Nr: 6824-53.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Supley Laboratório de Alimentos e Suplementos 

Nutricionais Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. M. BEVILACQUA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA FERNANDA MORETTO - 

OAB:288353

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para efetuar o 

pagamento da diligência do(a) senhor(a) Oficial(a) de Justiça, no valor de 

R$ 36,00 (trinta e seis reais), para cumprimento do mandado judicial 

expedido no feito, devendo a guia ser emitida no site do Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso, juntando aos autos a guia e o comprovante de 

pagamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 274913 Nr: 4027-07.2018.811.0004

 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: BFS-CF&I

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO SCHULZE - OAB:7629

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para efetuar o 

pagamento da diligência do(a) senhor(a) Oficial(a) de Justiça, no valor de 

R$ 2,50 (dois reais e cinquenta centavos) por kilômetro rodado, para 

cumprimento do mandado judicial expedido no feito, devendo a guia ser 

emitida no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, juntando aos autos 

a guia e o comprovante de pagamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 219784 Nr: 2687-96.2016.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sinagro Produtos Agropecuários Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alessandro Mainardi, Stefânia Mengheti 

Mainardi, Pedro Augusto Menegheti Carneiro, Sueli Menegueti Mainardi, 

Sonia Milani

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adauto do Nascimento 

Kaneyuki - OAB:SP 198.905

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para efetuar o 

pagamento da diligência do(a) senhor(a) Oficial(a) de Justiça, no valor de 

R$ 18,00 (dezoito reais), para cumprimento do mandado judicial expedido 

no feito, devendo a guia ser emitida no site do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, juntando aos autos a guia e o comprovante de pagamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 278338 Nr: 6251-15.2018.811.0004

 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: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fran Karlos de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Samuel da Silveira - 

OAB:94243/MT, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre a diligência infrutífera do Oficial de 

Justiça, conforme a certidão de fls 26.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 274004 Nr: 3539-52.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Martinha Ro 'Opari'Ô

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Itaú BMG Consignado S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felippe Bender Taques - 

OAB:18.590/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para impugnar a 

contestação acostada às fls. 53/89 destes autos, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 271324 Nr: 1845-48.2018.811.0004

 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: Serafim Ritepte Tseretsu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco BCV de Crédito e Varejo

 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:327.026, JOSÉ ROBERTO ARANTES - OAB:398.646

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para impugnar a 

contestação acostada às fls. 62/102 destes autos, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 214309 Nr: 12043-52.2015.811.0004

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Vera Lúcia Carvalho Santos, Wellington 

Carvalho Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Celio José Cella, Adriana Carvalho dos Santos, 

Naiara Carvalho Cella

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Corbucci - OAB:MT 

15.002-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: POLLIANA SOARES MATOS - 

OAB:18.383, THIAGO BORGES ANDRADE - OAB:18.994

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para impugnar a 

contestação acostada às fls. 58/96 destes autos, no prazo de 15 (quinze) 

dias, também para efetuar o pagamento da diligência do(a) senhor(a) 

Oficial(a) de Justiça, no valor de R$ 36,00 (trinta e seis reais), para 

cumprimento do mandado judicial expedido no feito, devendo a guia ser 

emitida no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, juntando aos autos 

a guia e o comprovante de pagamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 269777 Nr: 866-86.2018.811.0004

 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: MARTIN DIVINO RODRIGUES ARANTES

 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: Fernando Cesar Zandonadi - 

OAB:MT/5.736/O

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para impugnar a 

contestação acostada às fls. 61/74 destes autos, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 280966 Nr: 7749-49.2018.811.0004

 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: Espólio de Claudiomar Lirio Staszak, Nubia Lidia Girotto 

Baratto
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vasco Mil Homens Arantes Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauricio Silveira Júnior - 

OAB:22272/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para impugnar a 

contestação acostada às fls. 45/67 destes autos, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 271254 Nr: 1776-16.2018.811.0004

 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 Bradesco Financiamento 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: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:1.065-A/128.341

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para impugnar a 

contestação acostada às fls. 77/137 destes autos, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 272386 Nr: 2566-97.2018.811.0004

 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: Gerson Antonio de Lima, Maria Domingas de Almeida 

Lima, Espólio de Basílio Antonio de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauro Gomes Piaui, Fernando Rafael Zilio 

Renofio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA ANDRE DA MATA - 

OAB:10.521, LARISSA ALVES CANEDO - OAB:22.542, Leonardo 

André da Mata - OAB:MT 9.126

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Designo nova data para audiência de conciliação.

Intimem-se as partes, a fim de que compareçam, à audiência de 

conciliação a ser realizada em 11 de outubro 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).

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

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 231768 Nr: 10301-55.2016.811.0004

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cacildo Alves de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cunha da Câmara Holding Ltda, Fabio Cunha 

da Camara, Renato Cunha da Câmara, Marilia Cunha Câmara Ramos, 

Daniel Cunha da Câmara

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ PIRES - 

OAB:12.488/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: andréa peres de almeida - 

OAB:31286

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para impugnar os 

embargos, acostado às fls. 41/79 destes autos, no prazo de 15 (quinze) 

dias, conforme o artigo 702, §5°, do Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 267197 Nr: 17474-96.2017.811.0004

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Muitofácil Arrecadação e Recebimento Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcal e Cia Ltda, Thaynara Fernandes Aguiar 

Marcal, Leandro Ribeiro Bento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Nazareno Pereira de 

Oliveira Pfeffer Câmara - OAB:11794/PB

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Henrique Gomes 

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

5.734

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para impugnar os 

Embargos Monitórios acostado a fls. 98/106 destes autos, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 266871 Nr: 17282-66.2017.811.0004

 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: IBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRS, MRS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dalva Rodrigues Ferreira da 

Silva - OAB:GO 9.467

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Designo nova data para audiência de conciliação.

Intimem-se as partes, a fim de que compareçam, à audiência de 

conciliação a ser realizada em 11 de outubro de 2018, às 15h00min 

(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).

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

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 271052 Nr: 1658-40.2018.811.0004

 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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Taylise Catarina Rogério 

Seixas - OAB:15.483-A

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para impugnar a 

Contestação acostada a fls. 109/138 destes autos, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 271263 Nr: 1785-75.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Angelica Wa'Utomorewe

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Itaú BMG Consignado 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: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14992-A-MT

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para, impugnar a 

Contestação acostada a fls. 55/68 destes autos, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 163416 Nr: 4954-80.2012.811.0004

 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: RPBK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LFK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nadi Terezinha Martini - 
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OAB:3306/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sandro Luis Costa Saggin - 

OAB:MT 5.734

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para, no prazo 

de 15(quinze) dias, manifestar sobre a determinação de fls. 293.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 274986 Nr: 4073-93.2018.811.0004

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Márcio Rodrigo Correa Medeiros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ - UNIVALI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lais Daiane Magalhães Peres - 

OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para impugnar a 

Contestação acostada a fls. 63/203 destes autos, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 271311 Nr: 1832-49.2018.811.0004

 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: Serafim Ritepte Tseretsu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Itaú BMG Consignado 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: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14992-A-MT

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para impugnar a 

contestação acostada às fls. 54/85 destes autos, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 271314 Nr: 1835-04.2018.811.0004

 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: Otacilio Potowara

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Itaú BMG Consignado 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: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14992-A-MT

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para impugnar a 

contestação acostada às fls. 53/54 destes autos, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 264564 Nr: 15862-26.2017.811.0004

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Newton Farias de Sousa Júnior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Chefe do Posto Fiscal Unidade Avançada de 

Fiscalização de Barra do Garças

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Conceição Neves - 

OAB:MT 14.897

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 18.Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE, com resolução do mérito, a pretensão 

inicial, para tão somente caçar o ato de constrição em relação aos 

veículos apreendidos no TAD nº 1132047-4.19.SEM CUSTAS E 

HONORÁRIOS, conforme art. 10, XXII, da Constituição Estadual e art. 25, 

da Lei 12.016/2009. 20.Ciência ao Ministério Público. 21.Transitada em 

julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações necessárias. 

22.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 264432 Nr: 15788-69.2017.811.0004

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Guerrero Representações e Comércio de Cereais Ltda, 

Alesandro Guerrero

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Chefe do Posto Fiscal da Secretaria da 

Fazenda do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Luiz de Moura - 

OAB:19.945/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 16.Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão inicial, resolvendo o mérito da demanda na 

forma do art.487, I, CPC/2015.17.SEM CUSTAS E HONORÁRIOS, conforme 

art. 10, XXII, da Constituição Estadual e art. 25, da Lei 12.016/2009. 

18.Ciência ao Ministério Público. 19.Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE 

os autos com as baixas e anotações necessárias. 20.Publique-se. 

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 72776 Nr: 6002-50.2007.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Açofer Indústria e Comércio Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. H. Lima Goes - Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4032/MT, NILTON LUIS FERREIRA DA SILVA - OAB:4811/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alex Ferreira de Abreu - 

OAB:MT 18.260, Sandro Luis Costa Saggin - OAB:MT 5.734

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para efetuar o 

pagamento da diligência do(a) senhor(a) Oficial(a) de Justiça, no valor de 

R$ 36,00 (trinta e seis reais), para cumprimento do mandado judicial 

expedido no feito, devendo a guia ser emitida no site do Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso, juntando aos autos a guia e o comprovante de 

pagamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 93717 Nr: 7507-08.2009.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renav Tratores e Peças Ltda, Hélcio Ferreira 

da Cunha, João Luiz Betica

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Aparecida Franco 

Nogueira - OAB:64388-MG

 SENTENÇA

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL movida pela FAZENDA 

PÚBLICA ESTADUAL em face de RENAV TRATORES & PEÇAS LTDA, 

HÉLCIO FERREIRA DA CUNHA E JOÃO LUIZ BETICA.

 À fls. 46, a parte autora manifestou interesse em extinguir a presente 

ação, com base no cancelamento da certidão de dívida ativa de nº 

20093731, objeto da lide processual, o que dispensa, portanto, a medida 

executória.

 É o sucinto relatório. Decido.

A legislação processual dispõe, por meio do artigo 924, inciso III, do Código 

de Processo Civil, que, obtendo o executado, por qualquer meio, a 

extinção total da dívida, é imperativo ao juiz a extinção da execução 

apresentada. O mesmo diploma legal regulamenta, pelo artigo 925, que a 

extinção só produz efeito quando declarada por sentença.

Ante a manifesta intenção da parte exequente em extinguir a presente 

execução, dado o cancelamento da certidão de dívida pública 

apresentada, não justificando mais a continuidade da marcha processual, 

JULGO EXTINTO o processo de execução, nos termos do art. 924, III, do 

CPC.

Sem custas.
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Após, deem-se baixas, como em eventual arresto ou penhora que, por 

ventura, tiverem sido efetivados nos autos e arquivem-se com as baixas 

de estilo.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 158243 Nr: 10843-49.2011.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dulcineia Rosa Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANY ROBERTA 

CONCEIÇÃO - OAB:OAB/MT 13.004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Aires Cirineu Neto - 

OAB:MT 4.451-A

 VISTOS.

Foram realizadas buscas a fim de encontrar ativos ou veículos em nome 

do executado, via sistema BACENJUD e RENAJUD, que restaram 

infrutíferas, conforme extratos anexos.

Quanto ao requerimento de pesquisa junto a Receita Federal, indefiro, por 

se tratar de medida desproporcional quando sopesada ao direito de que 

trata ação.

 Assim, tendo em vista que todas as diligências realizadas restaram 

infrutíferas, intime-se o exequente para se manifestar, indicando bens 

passíveis de penhora, sob pena de suspensão do feito.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 162392 Nr: 3553-46.2012.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Divina Eloiza de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Eduardo dos Santos Penteado, 

Silvia Ramos Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sandro Luis Costa Saggin - 

OAB:MT 5.734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Domingos Savio de Souza - 

OAB:MT 18.722, Pablo Carvalho de Freitas - OAB:GO 17.934, Rudinei 

Adriano Spanholi - OAB:MT 18.030, Wesley Eduardo da Silva - 

OAB:MT 13.617

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTES para, manifestar-se 

sobre os autos de avaliação de fls. 289/294 no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 232165 Nr: 10580-41.2016.811.0004

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Emal - Empresa de Mineração Aripuanã Ltdfa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de José Paulo Porcel Ferdinandes, 

Solange Margarete Betassa Ferdinandes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMES LEONARDO PARENTE DE 

ÁVILA - OAB:5367-MT, PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA - OAB:7074-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Clóvis Barros Marques - 

OAB:MT 3579

 VISTOS.

Intime-se a herdeira menor habilitada, por meio da sua genitora, para no 

prazo de 10 (dez) dias, manifestar acerca da habilitação de crédito.

No que tange à intimação da inventariante por meio do seu advogado 

constituído, indefiro. Assim, intime-se a requerente para, no prazo de 10 

(dez) dias, indicar o endereço da inventariante, sob pena de extinção.

 Barra do Garças-MT, 23 de julho de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 272114 Nr: 2370-30.2018.811.0004

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JNM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FPAB

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ANTÔNIO MECENA 

DE OLIVEIRA - OAB:13.558, Sidnei Rodrigues de Lima - OAB:MT 

16.653

 SENTENÇA

Trata-se de PEDIDO DE GUARDA DA MENOR C/C ALIMENTOS proposta 

por JAYNNE NOGUEIRA MACEDO em face de FABRICIO PABLO ANTUNES 

BARBOSA.

Em audiência de conciliação/mediação realizada no dia 04 de junho do 

presente ano, as partes firmaram acordo, identificado no termo de fls. 

30/31.

O Ministério Público manifestou-se favoravelmente, à fls. 36/37, ao 

conteúdo pactuado, bem como pela homologação do acordo avençado 

entre as partes, com a consequente extinção do feito.

É o sucinto relatório. Decido.

Verifica-se que as partes são legítimas, bem como estão regularmente 

representadas nos autos.

Os direitos do infante, filho das partes, mostram-se resguardados.

Sendo assim, tendo em vista a composição das partes e acolhendo a 

manifestação ministerial, HOMOLOGO, por sentença judicial, os termos 

acordados à fls. 36/37, 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.

Custas pela assistência judiciária gratuita, conforme deferido à fls. 19.

Tendo em vista que as partes renunciaram ao prazo recursal de direito, de 

acordo com o que se vislumbra à fls. 31, após a publicação desta, 

deem-se as baixas necessárias e ARQUIVEM-SE os autos com as 

anotações de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 228355 Nr: 7945-87.2016.811.0004

 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: Denaídes Moreira silva Dourado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leon Denis Moreira Silva, Municipio de 

Torixoréu - MT, Estado de Mato Grosso

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Defiro a cota retro.

Intime-se a parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar 

sobre o pedido de desistência formulado as fls. 102.

Após, conclusos.

Intime-se. Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 202979 Nr: 5478-72.2015.811.0004

 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: Ana Maria de Sousa Pereira

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

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

OAB:9244/mt

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA C/C 

CONVERSÃO DE AUXÍLIO DOENÇA COMUM EM AUXÍLIO DOENÇA 

ACIDENTÁRIO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS proposta por ANA 

MARIA DE SOUSA PEREIRA em face do INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL - INSS.

 INTIME-SE o requerido para manifestar nos autos acerca do pedido de 

desistência da ação pela parte autora, em razão de já haver, na via 

administrativa, a alteração pleiteada acerca de benefício, conforme petição 

de fls. 71, nos termos do art. 485, § 4º, do Código de Processo Civil.
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 Findo o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me os autos para 

deliberação processual.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 282592 Nr: 8653-69.2018.811.0004

 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: Adailton de Souza Cardoso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademir Antonio Leite de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adilson Luiz Esteves Silva - 

OAB:MT 17.166, Elizabeth Martins - OAB:5.672-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para efetuar o 

pagamento do complemento da diligência do(a) senhor(a) Oficial(a) de 

Justiça, no valor de R$ 18,00 (dezoito reais), para cumprimento do 

mandado judicial expedido no feito, devendo a guia ser emitida no site do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, juntando aos autos a guia e o 

comprovante de pagamento.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 156870 Nr: 9146-90.2011.811.0004

 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 De Lage Landen Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ricieri Silvio Sichieri

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA 

- OAB:17224

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Luiz Guimarães Brum - 

OAB:GO 20.888

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JOÃO LUIZ 

GUIMARÃES BRUM, para devolução dos autos nº 9146-90.2011.811.0004, 

Protocolo 156870, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 177891 Nr: 12168-88.2013.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Donizete Vitorino da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Em 27.07.2018, às 15h06min (MT), na sala de audiência, presente o MM 

Juiz de Direito Douglas Bernardes Romão, Promotora de Justiça Hellen 

Uliam Kuriki, o Defensor Público Edemar Barbosa Belem. Presente o 

reeducando. Após, o MM. Juiz decidiu: “1. Junte-se a guia emitida pela 

Segunda Vara Criminal. 2. Atualize-se o cálculo de pena. 3. Postergo a 

justificativa para após sentença nos autos de código 

1669-93.2018.8.09.0014/Comarca de Aragarças-GO. 4. Solicite-se do 

juízo criminal de Aragarças – GO, eventual guia provisória ou definitiva, 

oriunda dos referidos autos.” Nada mais havendo a tratar, foi encerrado o 

presente termo que vai assinado por todos os presentes em audiência

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 202846 Nr: 5387-79.2015.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alex Ferreira Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANIBAL FELICIO GARCIA 

NETO - OAB:11443/MT, MARCELO FELICIO GARCIA - OAB:7297/MT

 Em 27.07.2018, às 16h58min (MT), na sala de audiência, presente o MM 

Juiz de Direito Douglas Bernardes Romão, Promotora de Justiça Hellen 

Uliam Kuriki, a defesa técnica constituídas por Rogério Nobrega da Silva e 

Ramon Honda Silva. Presente o reeducando. Pela defesa técnica e 

Ministério Público requer-se seja postergada a análise de regressão para 

após a instrução dos autos de código 283125. Após, o MM. Juiz decidiu: 

“1.Aguarde-se a instrução dos autos de código 283125/1°Vara Criminal.” 

Nada mais havendo a tratar, foi encerrado o presente termo que vai 

assinado por todos os presentes em audiência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 165497 Nr: 7591-04.2012.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elielmo Elias da Silva Hussein

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pablo Leonardo Cantuário 

de Abreu - OAB:21440/MT

 Em 27.07.2018, às 17h08min (MT), na sala de audiência, presente o MM 

Juiz de Direito Douglas Bernardes Romão, Promotora de Justiça Hellen 

Uliam Kuriki e defesa técnica constituída por Pablo Leonardo Cantuário de 

Abreu. Presente o reeducando. Pela defesa técnica e Ministério Público 

requer-se seja postergada a análise de regressão para após a instrução 

dos autos de código 283125. Após, o MM. Juiz decidiu: “1.Aguarde-se a 

instrução dos autos de código 283125/1°Vara Criminal.” Nada mais 

havendo a tratar, foi encerrado o presente termo que vai assinado por 

todos os presentes em audiência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 206414 Nr: 7404-88.2015.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo Alves Pereira, Eyder Divino Soares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Clélia Costa Nunes - OAB:, 

Defensoria Publica do Estado de Mato Grosso - OAB:

 1.Cumpra-se decisão de fl.698.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 280012 Nr: 7215-08.2018.811.0004

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Raphael Queiroz de Sousa Santos, Romário da 

Silva Ramos, Bergson Santos de Oliveira Júnior, Romário da Silva Ramos, 

Antônio de Matos Oliveira, Anderson Victor de Freitas da Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO JAKSON VIEIRA GOMES 

- OAB:20239/O

 Em 14.06.2018, às 19h32min, na sala de audiência, presente o MM Juiz de 

Direito Douglas Bernardes Romão, Promotora de Justiça Hellen Uliam Kuriki, 

os Advogados Reinaldo Leite de Oliveira (OAB 12.971) e Jimmy Costa 

Nascimento (OAB 18.676). Presentes os flagrados. Registrada a presença 

dos familiares dos custodiados. Realizada a custódia. Postergada a 

justificativa dos reeducandos Romário da Silva Ramos e Bergson Santos 

de Oliveira Júnior. Nos autos de executivo de pena com código 100099, o 

reeducando Romário da Silva Ramos manifestou o desejo de ser 

defendido pelo advogado Reinaldo Leite de Oliveira, pedido recusado pela 

defesa, pelo que foi designada audiência de justificação para a data de 

15.06.2018, às 13hrs (MT), tendo em vista o adiantado da hora e da 

ausência de Defensor Público. De igual modo, foi designada audiência de 

justificação do reeducando Bérgson Santos de Oliveira Júnior, para o dia 

15.06.2018, às 13hrs15min (MT), vez que pelo reeducando foi 

manifestado o desejo de ser assistido pela Defensoria Pública nos autos 

de executivo de pena com código 243465. O Ministério Público manifesta 

pela homologação dos autos de código 280012, requerendo a conversão 

da prisão em flagrante em prisão preventiva de todos os autuados, como 

garantia da ordem pública. Por sua vez, a defesa técnica dos autuados 

postula pelo relaxamento do flagrante, devolvendo a liberdade à todos os 

autuados. Após, o MM Juiz, em áudio, decidiu: “1. Homologo o flagrante. 2. 

Remetam-se cópia integral dos autos à Justiça Militar, para análise das 
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alegações contra os policiais militares executores da prisão. 3. Converto a 

prisão em flagrante em preventiva dos autuados Romário da Silva Ramos, 

Bergson Santos de Oliveira Júnior pela reiteração delitiva, por serem 

reincidentes, e pelo fato revelar gravidade em concreto. 4. Converto a 

prisão em flagrante em preventiva dos autuados Raphael Queiroz de 

Sousa Santos, Victor Hugo Nunes dos Santos Alencar Vieira, Anderson 

Victo de Freitas da Cruz e Antônio de Matos Oliveira pela gravidade 

concreta dos delitos apontados, bem como garantia da ordem pública. 5. 

Oficie-se ao Delegado Regional, para que apure informação pelos 

flagrados de que não foram interrogados por Delegado de Polícia, e apure 

a razão pela qual todos informam que foram interrogados por uma única 

pessoa, e o termo de interrogatório revela dois funcionários públicos 

subscrevendo o ato, bem como para que o Delegado Regional viabilize 

alimentação e água, ainda quando a prisão em flagrante seja apresentada 

pela polícia militar à polícia civil após a distribuição da janta na Cadeia 

Pública. 6. Com a distribuição do respectivo Inquérito Policial, arquive-se os 

presentes autos.” Nada mais havendo a tratar, foi encerrado o presente 

termo que vai assinado por todos os presentes em audiência.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 245448 Nr: 3163-03.2017.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Kassiany Lopes de Souza Duarte, Edna 

Mayara do Nascimento Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandra Kelly Chaves 

Sbrissa - OAB:8.963, Hugo Leonardo Bonfim Fernandes - DP - OAB:

 Vistos, em correição.

1. A atenta leitura dos autos demonstra nessa fase inicial a ausência de 

elementos de convicção que permitam absolver sumariamente o(a)(s) 

réu(s) (artigo 397, do Código de Processo Penal).

2. Designo o dia 04/10/2018 às 15:30 horas, para a audiência de instrução 

e julgamento (horário oficial de Cuiabá/MT).

3. Intime-se o(a)(s) acusado(a)(s), o(a)(s) seu(sua)(s) defensor(a)(es), o 

Ministério Público, o(a)(s) ofendido(a)(s) e as testemunhas arroladas pela 

acusação e pela defesa.

4. Na audiência de instrução e julgamento proceder-se-á à tomada de 

declarações do(a)(s) ofendido(a)(s), à inquirição das testemunhas 

arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, bem como aos 

esclarecimentos dos peritos, às acareações e ao reconhecimento de 

pessoas e coisas, se o caso, interrogando-se, por fim, o(a)(s) acusado(a)

(s) (artigo 400, do Código de Processo Penal).

5. Advirta-se as testemunhas que a ausência ensejará na condução 

coercitiva, mediante requisição à autoridade policial ou oficial de justiça, 

que poderá solicitar o auxílio da força pública, além da multa prevista no 

art. 458 e § 2º do art. 436 do CPP, no valor de 1 (um) a 10 (dez) salários 

mínimos, sem prejuízo do processo penal por crime de desobediência e 

condenação ao pagamento das custas da diligência (art. 219, CPP).

6. Expeça(m)-se o necessário, inclusive carta precatória, com prazo de 30 

(trinta) dias, visando a(s) oitiva(s) da(s) testemunha(s) “de fora”.

7. Cumpra-se integralmente a decisão de fls. 30.

Cumpra-se.

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001283-22.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SUELMA BARBOSA DA CUNHA (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 12/09/2018 Hora: 12:20/MT , sob pena de contumácia e extinção 

do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001286-74.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RAIANE NASCIMENTO DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCEL LUERSEN OAB - MT14419/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: MARCEL LUERSEN - MT14419/O-O para que 

compareça à audiência de conciliação designada para o dia 11/09/2018 

Hora: 15:40/MT , sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001287-59.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RAIANE NASCIMENTO DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCEL LUERSEN OAB - MT14419/O-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: MARCEL LUERSEN - MT14419/O-O para que 

compareça à audiência de conciliação designada para o dia 11/09/2018 

Hora: 16:00 /MT , sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001288-44.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE PAULINO CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA - 

MT0021129Apara que compareça à audiência de conciliação designada 

para o dia 11/09/2018 Hora: 14:40 /MT , sob pena de contumácia e 

extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012909-84.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANGELA FERREIRA MARQUES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA (REQUERIDO)

PLL MOEMA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM CELULARES LTDA - 

ME (REQUERIDO)

ASSURANT SEGURADORA S.A. (REQUERIDO)

NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GILBERTO RAIMUNDO BADARÓ DE ALMEIDA SOUZA OAB - BA0022772A 

(ADVOGADO)

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT0007627S-A 

(ADVOGADO)

ANTONIO ARY FRANCO CESAR OAB - SP0123514A (ADVOGADO)

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

 

Autos nº 8012909-84.2017.811.0004 Pólo ativo: MARIANGELA FERREIRA 

MARQUES Pólo passivo: ASSURANT SEGURADORA S/A Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/99. 2. FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, oferecido parte Reclamada acima descrita, alegando 

existência de OMISSAO na sentença proferida sob argumento de que a 

reclamada seria a segurada não tendo a responsabilidade solidaria 
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conforme estipula o CDC. Em análise às circunstâncias e elementos dos 

autos, entendo que as razões expostas nos embargos de declaração não 

encontram guarida. Isso porque, a teor do que dispõe o art. 48 da Lei 

9.099/95 caberão embargos de declaração quando, na sentença ou 

acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida. 

Configura-se OMISSÃO a ausência de pronunciamento judicial, por algum 

lapso, sobre algum ponto que devia ter se pronunciado. No caso, a 

contratação de um seguro é opcional, sendo certo que o consumidor 

aderindo a tal beneficio, as responsabilidades da reclamada também é as 

mesmas perante o consumidor lesado. Assim, sendo certo, que todos os 

argumentos foram devidamente fundamentados, com entendimento 

jurisprudencial, somados à livre apreciação e convencimento desde juízo 

amparado na legislação vigente, tudo conforme sentença proferida. No 

mais, não se trata de OMISSÂO a pretensão do Embargante e sim, de 

insatisfação com a sentença, a qual o Recurso Inominado é o recurso 

devido. Dessa forma, não há que se falar em OMISSÃO, vício previsto no 

artigo 1.022, II do NCPC, devendo os presentes embargos ser rejeitados. 

3. DISPOSITIVO Diante do exposto, recebo o presente EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO COM EFEITO INFRINGENTES, e os REJEITO, mantendo a 

sentença proferida. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas 

baixas. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, 

nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado 

digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) 

juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001289-29.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMEIRE MONTEIRO DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA - MT0021129A 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

11/09/2018 Hora: 15:00/MT , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010886-34.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL DE OLIVEIRA LIBA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DONIZETE RIBEIRO DE ASSIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NILSON MARCOS ADORNO SANTOS OAB - MT0018487A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO da parte requerida, por meio de seu(s) advogado(s) 

Advogado do(a) REQUERIDO: NILSON MARCOS ADORNO SANTOS - 

MT0018487A, para que compareça à audiência de conciliação designada 

para o dia 18/09/2018 Hora: 14:40/MT , sob pena de revelia.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001290-14.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMEIRE MONTEIRO DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA - 

MT0021129Apara que compareça à audiência de conciliação designada 

para o dia 11/09/2018 Hora: 15:20/MT , sob pena de contumácia e extinção 

do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001292-81.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LOURENA OLIVEIRA LAURENCIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA - 

MT0021129Apara que compareça à audiência de conciliação designada 

para o dia 11/09/2018 Hora: 16:20/MT , sob pena de contumácia e extinção 

do processo.

Comarca de Cáceres

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 058/2018/DF

A DOUTORA HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA, JUÍZA DE DIREITO 

DIRETORA DO FÓRUM DA COMARCA DE CÁCERES, ESTADO DE MATO 

GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

 RESOLVE

DESIGNAR o servidor FELIPE NICOLLI MATTIONI, Analista Judiciário, 

matrícula 32637, para exercer o cargo de Gestor Judiciário da Segunda 

Vara desta Comarca, a partir da data da publicação.

 P. R. Cumpra-se, remetendo-se cópia ao Departamento de Recursos 

Humanos do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Cáceres, 30 de julho de 2018.

Hanae Yamamura de Oliveira

Juíza de Direito Diretora do Fórum

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1002277-44.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

F. R. C. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINDOMAR DA SILVA REZENDE OAB - MT0007388A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J. F. L. D. S. (REQUERIDO)

 

Certifico, que em cumprimento ao Artigo 203 § 4º do CPC, ou capitulo 2, 

seção 17, item 2.17.4 – VI da CNGC, e, de acordo com a legislação vigente 

e o provimento 56/2007-CGJ, IMPULSIONO o presente feito, 

encaminhando-o ao Advogado da parte autora para se manifestar sobre 

ID 14447648.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 190504 Nr: 8597-35.2015.811.0006

 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: F, A, MFDF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA CARDOSO - 

OAB:5303/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, que em cumprimento ao Artigo 203 § 4º do CPC, ou artigo 335 da 

CNGC, e, de acordo com a legislação vigente e o provimento 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, para INTIMAR o advogado da requerente a 

manifestar sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça a Seguir transcrita: 

"CERTIFICO E DOU FÉ, que em cumprimento ao Mandado de Intimação, 

expedido pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de 

Cáceres/MT., que fazendo as diligencias necessárias nesta Cidade e 

Comarca de Cáceres/MT, compareci na Rua dos Carpinteiros, nº 100 – 

Bairro Cavalhada, e lá estando, após as formalidades legais, NÃO FOI 
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POSSIVEL PROCEDER A CITAÇÃO do executado FABIO SANTANA 

MENEZES pois conforme informações do atual morador o Sr. Valdir dos 

Santos que ele reside no imóvel a mais de 01 ano e sendo o executado 

pessoal por ele desconhecida. Certifico ainda ter diligenciado na Av. 

Talhamares – Cervejaria Cristal e encontrando o imóvel fechado, e, 

posteriormente obtive informações de colegas oficiais de justiça, que a 

Cervejaria Cristal havia mudado para a Rua dos Balseiros – Bairro Jardim 

do Trevo, e lá estando, fui informado pelo Setor de Recurso Humanos, na 

pessoa da Srª Daniele, que tem mais de 05 meses que o executado não 

pertence mais ao quadro funcional daquela empresa. Diante do exposto, 

encerro minhas diligencias e devolvo o mandado ao Cartório.

 DADO E LAVRADO, nesta cidade e comarca de Cáceres-MT, 23 de julho 

2018."

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 184760 Nr: 5075-97.2015.811.0006

 AÇÃO: Adoção c/c Destituição do Poder Familiar->Processo de 

Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MJDA, AMDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SADH, VR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DA 

COMARCA DE CÁCERES-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, que em cumprimento ao Artigo 203 § 4º do CPC, ou artigo 335 da 

CNGC, e, de acordo com a legislação vigente e o provimento 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, encaminhando-o a Defensoria Pública para 

manifestar sobre o Estudo psicossocial de fls. 350/354.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 155828 Nr: 3404-10.2013.811.0006

 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: MPDAG, GTPA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZMDAG, FADAG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Márcio da Silva Almeida - 

OAB:16.358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON RODRIGUES 

CARVALHO - OAB:17514MT, Hervitan Cristian Carulla - OAB:19.133

 Nos termos do provimento 56/2007-CGJ, artigo 203 § 4º do CPC, 

IMPULSIONO o presente feito, para INTIMAR advogado MARCIO DA SILVA 

ALMEIDA para que devolva os autos no prazo de 24 (vinte quatro) horas, 

sob as penas do artigo 196 do CPC.

2ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003611-16.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WENDEL RAFAEL FERNANDES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOMINGOS SAVIO RIBEIRO PINTO OAB - MT0010899A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO 1 – Tratando-se a demanda em destaque 

de direitos disponíveis, estando preenchidos os requisitos da petição 

inicial estabelecido no art. 319 do Código de Processo Civil, não sendo 

hipótese de rejeição liminar da pretensão (ar. 332 do CPC), conforme o art. 

334 do Código de Processo Civil DESIGNA-SE audiência de conciliação a 

ser realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de 

Cáceres/MT (CEJUSC), devendo as partes comparecer acompanhadas de 

seus respectivos advogados ou pela Defensoria Pública, conforme 

determina o art. 334, §9º do mesmo diploma processual. 2 – EXPEÇA-SE 

carta de citação e intimação do réu, nos termos do art. 248 do CPC, 

observando-se que o ato deverá ser cumprido com antecedência mínima 

de 20 (vinte) dias para o comparecimento da audiência de conciliação 

acima designada, conforme determina o art. 334 do Código de Processo 

Civil, 3 – O réu poderá oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias 

contados da data de audiência de conciliação, observando-se as normas 

dos artigos 336 e 337 do CPC, sem prejuízo de ajuizamento de 

reconvenção, conforme autoriza o art. 343 do CPC, devendo ser 

certificado o prazo destes instrumentos pela Secretaria deste Juízo. 4 – 

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. 5 – INTIME-SE o advogado do 

autor, via DJE, para o comparecimento na audiência de conciliação 

designada (art. 334, §3º do CPC). 6 – CONSIGNE-SE no expediente de 

comunicação das partes advertência de que a ausência delas na 

audiência de conciliação referida no item 2 irá acarretar multa por ato 

atentatório à dignidade de justiça na proporção de 2 % sobre o valor da 

causa ou da vantagem econômica pretendida, conforme determina o art. 

334, §8º do CPC, exceto se ambas as partes em conjunto manifestarem o 

desinteresse na realização da audiência (art. 334, §4º, inciso I do CPC). 7 

– Por fim, após a realização da audiência de conciliação, sendo obtida ou 

não a conciliação que deverá ser lavrado termo num ou noutro sentido, 

havendo ou não contestação e réplica, o que deverá ser certificado nos 

autos, CONCLUSO para os fins do artigo 347 do CPC. 8 – Havendo 

elementos que evidenciam os pressupostos legais, este Juízo CONCEDE 

os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte autora com espeque 

no artigo 98 do CPC. 9 – CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 30 de julho de 2018. 

RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1003627-67.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ARMANDO JOSE FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA DE PAULA FERREIRA OAB - MT0013776A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIAL V L DE VEICULOS E PECAS LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO 1 – Tratando-se a demanda em destaque 

de direitos disponíveis, estando preenchidos os requisitos da petição 

inicial estabelecido no art. 319 do Código de Processo Civil, não sendo 

hipótese de rejeição liminar da pretensão (ar. 332 do CPC), conforme o art. 

334 do Código de Processo Civil DESIGNA-SE audiência de conciliação a 

ser realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de 

Cáceres/MT (CEJUSC), devendo as partes comparecer acompanhadas de 

seus respectivos advogados ou pela Defensoria Pública, conforme 

determina o art. 334, §9º do mesmo diploma processual. 2 – EXPEÇA-SE 

carta de citação e intimação do réu, nos termos do art. 248 do CPC, 

observando-se que o ato deverá ser cumprido com antecedência mínima 

de 20 (vinte) dias para o comparecimento da audiência de conciliação 

acima designada, conforme determina o art. 334 do Código de Processo 

Civil, 3 – O réu poderá oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias 

contados da data de audiência de conciliação, observando-se as normas 

dos artigos 336 e 337 do CPC, sem prejuízo de ajuizamento de 

reconvenção, conforme autoriza o art. 343 do CPC, devendo ser 

certificado o prazo destes instrumentos pela Secretaria deste Juízo. 4 – 

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. 5 – INTIME-SE o advogado do 

autor, via DJE, para o comparecimento na audiência de conciliação 

designada (art. 334, §3º do CPC). 6 – CONSIGNE-SE no expediente de 

comunicação das partes advertência de que a ausência delas na 

audiência de conciliação referida no item 2 irá acarretar multa por ato 

atentatório à dignidade de justiça na proporção de 2 % sobre o valor da 

causa ou da vantagem econômica pretendida, conforme determina o art. 

334, §8º do CPC, exceto se ambas as partes em conjunto manifestarem o 

desinteresse na realização da audiência (art. 334, §4º, inciso I do CPC). 7 
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– Por fim, após a realização da audiência de conciliação, sendo obtida ou 

não a conciliação que deverá ser lavrado termo num ou noutro sentido, 

havendo ou não contestação e réplica, o que deverá ser certificado nos 

autos, CONCLUSO para os fins do artigo 347 do CPC. 8 – CITEM-SE 

pessoalmente os requeridos e os confinantes e, por edital, com prazo de 

30 (trinta) dias, eventuais interessados ausentes, incertos e 

desconhecidos, com fundamento no art. 246, §3º do Código de Processo 

Civil, para, querendo, apresentarem resposta no prazo de 15 (quinze) 

dias. 9 – INTIMEM-SE, por via postal, para manifestar eventual interesse na 

causa, os representantes da Fazenda Pública da União, do Estado e do 

Município, encaminhando-se a cada ente cópia da petição inicial e dos 

documentos que a instruíram. 10 – DEFERE-SE os benefícios constantes 

no art. 212, § 2º, do Código de Processo Civil. 11 – Havendo no processo 

elementos que evidenciam os pressupostos legais, este Juízo CONCEDE 

os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte autora com espeque 

no artigo 98 do CPC. 12 – CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. 

Cáceres/MT, 30 de julho de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003626-82.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO VICTOR MARINHO GARCIA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAILLA WEISE DE CAMPOS SILVA OAB - MT20267/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVALDO GOMES CORREIA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO 1 – No que tange ao pedido de gratuidade 

de justiça, com fundamento no art. 99, §2º do CPC[1], INTIME-SE a parte 

requerente por meio de seu advogado (DJE) para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, demonstre os pressupostos para a concessão do benefício, 

sob pena de indeferimento do pedido. Fica a parte devidamente advertida 

de que a inserção de informações falsas ou a declaração de situação 

inverídica em documento público poderá ensejar responsabilização 

criminal por falsidade ideológica (artigo 299 do Código Penal[2]). 2 – Após, 

venha o processo CONCLUSO para as devidas deliberações. 3 – 

CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 30 de julho de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito [1] § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido 

se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos 

legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o 

pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos 

pressupostos. [2] Art. 299 - Omitir, em documento público ou particular, 

declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir 

declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de 

prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato 

juridicamente relevante: Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o 

documento é público, e reclusão de um a três anos, e multa, se o 

documento é particular.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003522-90.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PARANA BANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON LUIZ CLEVE KUSTER OAB - PR07919 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VAGNER DE MORAES ALAMINO (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Nos termos do artigo 203, §4º, do Código de Processo Civil 

INTIMO a parte autora, por meio de seu advogado legalmente constituído, 

para recolher a diligência para o oficial de justiça, no prazo de 15 (quinze) 

dias. Para tanto deverá a parte acessar o site do TJMT (www.tjmt.jus.br), 

clicar no ícone SERVIÇOS - GUIAS – DILIGÊNCIA – EMISSÃO DE GUIA DE 

DILIGÊNCIA (GUIA DE COMPLEMENTAÇÃO DE DILIGÊNCIA). Após o 

pagamento, acostar o comprovante aos autos Eliana de Fátima Segatto 

Mendes Técnica Judiciária

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003628-52.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT0011877S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NIVALCIR PEREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO Da análise da peça inicial e de seus 

documentos verifica-se que a parte autora não informou ou juntou o 

pagamento da taxa judiciária e custas processuais. Preceitua o artigo 321 

do Código de Processo Civil1 a possibilidade de emenda ou 

complementação da inicial quando não preenchidos os requisitos 

abrangidos pelos artigos 319 e 320 do mesmo diploma instrumental. 1 – 

Dessa forma, INTIME-SE a parte autora para efetuar o pagamento das 

custas processuais, consignando-se o prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do CPC). 2 – 

Decorrido o prazo, CONCLUSO. 3 – CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 30 de julho 

de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito 1 Art. 321. O juiz, 

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

e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o 

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

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

corrigido ou completado.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 163007 Nr: 297-21.2014.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIRO ANSELMO DE ARRUDA, ADRIELY RODRIGUES 

PIOVEZAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIELY RODRIGUES PIOVEZAN 

- OAB:15352-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:8.530-A MT, RICARDO MALACHIAS CICONELO - 

OAB:130.857-MT

 Nos termos do art. 152, inciso VI do CPC, INTIMO a parte executada do r. 

despacho a seguir transcrito: " INTIME-SE o devedor, por meio de seu 

advogado (DJE), para cumprimento integral da sentença, no que toca ao 

valor remanescente indicado na petição e documentos de fls. 108/111, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez 

por cento), bem como honorários advocatícios no importe de 20% (vinte 

por cento), ex vi do artigo 523, caput e §1º, do CPC.

2 – Transcorrido o prazo acima sem pagamento voluntário, CONCLUSOS 

para análise do pedido de penhora de fls. 108/109.

3 – Em caso de cumprimento espontâneo, EXPEÇA-SE o necessário para 

levantamento de valores por ventura depositados em favor da parte 

credora e, após, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de 

estilo.

4 – CUMPRA-SE."

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 184261 Nr: 4785-82.2015.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZÔNIA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUARIA ANDRESSA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA HASSE - OAB:8.689 

MT, JOÃO PEDRO DE DEUS NETO - OAB:1606

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO PIRES ATALA - 

OAB:6.062 MT

 Tendo em vista a sessão de conciliação ter restado infrutífera, conforme 

termo anexado aos autos, INTIMO as partes Requerente e Requerida, por 

meio de seus advogados, para cumprimento dos itens 3 e 4 do r. 

despacho abaixo transcrito, no prazo de 10 (dez) dias: 3– Na hipótese de 

restar infrutífera a composição amigável, DETERMINA-SE que as partes 

especifiquem as provas que efetivamente desejam produzir, justificando 
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expressamente suas respectivas pertinências e razões específicas para 

cada meio probatório no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

indeferimento.

4 – Após o decurso do prazo assinalado, CONCLUSOS para o início da 

fase instrutória, sem prejuízo do julgamento antecipado da pretensão ou a 

colheita de outros elementos probatórios.

 5 – CUMPRA-SE. INTIMEM-SE

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 192717 Nr: 9978-78.2015.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO CEBALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERVELTE BRAGA 

FRANCISCO - OAB:8.834, SARAH CAROLINE MENDES PINHEIRO - 

OAB:16.008, VIVIANE SOUZA DO COUTO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A

 Nos termos do art. 152, VI do CPC, INTIMO a parte autora para declinar o 

endereço atualizado da parte autora, a fim de viabilizar a perícia médica ou 

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

dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 95633 Nr: 700-29.2010.811.0006

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: W. P. DE OLIVEIRA & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALVES DE MATOS E OLIVEIRA PINHEIRO 

LTDA, M J COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINÍCIUS CASTRO CINTRA - 

OAB:10044/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTO o processo sem resolução de mérito, 

com fulcro no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

 CONDENA-SE a parte autora ao pagamento das despesas e custas 

processuais.

Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as anotações e 

baixas de estilo.

Cáceres/MT, 17 de julho de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 95843 Nr: 910-80.2010.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ RENATO COTRIM DO CARMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DE CONSÓRCIOS 

-DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO CORBELINO - 

OAB:9898

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.194-A MT

 Nos termos do art. 152, VI do CPC, INTIMO a parte autora para 

manifestação, acerca da petição de fl.165 dos autos, no prazo de 10 

(dez) dias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003479-56.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - RS30820-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO DE OLIVEIRA CARVALHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DECISÃO Trata-se de busca e apreensão ajuizada 

visando retomar a posse do bem alienado fiduciariamente ante o 

inadimplemento das prestações ajustadas. Instruiu a inicial com os 

documentos, dentre eles o contrato de financiamento com garantia 

fiduciária, a comprovação da mora e a notificação extrajudicial. 1 – Assim, 

demonstrados os requisitos legais, DEFERE-SE liminarmente a medida 

postulada para o fim de determinar a expedição de mandado de busca e 

apreensão dos bens indicados na inicial, depositando-os junto aos 

representantes legais indicados pelo requerente. 2 – Contudo, 

CONDICIONA-SE a expedição do mandado ao depósito do valor 

correspondente às diligências a serem promovidas por Oficial de Justiça, 

cujos parâmetros devem ser os estabelecidos na Portaria expedida pela 

Diretoria de Foro. INTIME-SE a parte requerente para promover o 

recolhimento das diligências no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

extinção do processo por perda superveniente do interesse de agir e 

ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e 

regular do processo (artigo 485, incisos IV e VI, ambos do CPC). 3 – 

Cumprido o item 2, executada ou não a liminar, CITE-SE e INTIME-SE a parte 

requerida para, querendo, contestar a ação em 15 (quinze) dias ou, pagar 

a dívida pendente em 05 (cinco) dias (Decreto-Lei n. 911/69, art. 3.º, com 

as alterações da Lei 10.931 de 2004). 4 – DEFEREM-SE os benefícios 

constantes do artigo 212, §2º do Código de Processo Civil, bem como, fica 

desde já autorizada a prerrogativa § 2º do artigo 536, do mesmo diploma 

legal, devendo para tanto, os Oficiais de Justiça agirem com a devida 

cautela, podendo, inclusive, utilizar o reforço policial, em sendo 

necessário. 5 – INTIME-SE. CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 30 de julho de 2018. 

RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003610-31.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BOANERGES DOS SANTOS SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1003610-31.2018.8.11.0006. AUTOR: 

BOANERGES DOS SANTOS SILVA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos etc. Sem prejuízo de 

posterior análise das condições da ação e pressupostos processuais, e 

ainda considerando os termos da Portaria nº 01/2016-CEJUSC de Cáceres 

que instituiu a realização de audiências concentradas, recebo a inicial e 

determino o seu processamento sob o pálio da Justiça Gratuita. Remeta 

estes autos ao CENTRO JUDICIÁRIO DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS (art. 

165/CPC) para realização da audiência concentrada. Cite-se o réu com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias em relação a data da audiência, 

anotando no mandado (art. 250 CPC) que o mesmo deverá 

(preferencialmente) comparecer ao ato acompanhado de Advogado ou 

Defensor Público. Caso o réu manifeste não ter interesse na tentativa de 

autocomposição, seu prazo para a defesa fluirá a partir do protocolo da 

petição que se manifestar nos mesmos termos (desinteresse na 

autocomposição), conforme redação do art.334, §5° do CPC. Caso não 

seja obtida a autocomposição, o prazo para a resposta começará a fluir a 

partir da data da audiência (art. 335, CPC). Anote-se no mandado de 

citação as advertências do art. 344 do CPC. Ficam as partes também 

advertidas de que a ausência injustificada na audiência de tentativa de 

conciliação importará em ato atentatório à dignidade da justiça, sujeito a 

multa que fica desde fixada 2% sobre valor da causa (art. 334, §8° do 

CPC). Saliento que a intimação do autor ocorrerá mediante comunicação 

eletrônica ao Advogado (art. 334, §3°, CPC). Cáceres/MT., 30 de julho de 

2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-61 INTERDITO PROIBITÓRIO
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Processo Número: 1003609-46.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADALTO TRINDADE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IVAN CARLOS RODRIGUES COREEA (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1003609-46.2018.8.11.0006. AUTOR: 

ADALTO TRINDADE RÉU: IVAN CARLOS RODRIGUES COREEA Vistos, etc. 

Trata – se de INTERDITO PROIBITÓRIO ajuizado por ADALTO TRINDADE 

em face de IVAN CARLOS RODRIGUES CORREA. Primeiramente, defiro os 

benefícios da assistência judiciária. Da análise da exordial, verifico que 

não há na petição inicial, por ora, os elementos necessários a demonstrar 

a probabilidade de direito do autor, a fim de deferir à tutela jurisdicional 

pretendida, qual seja, o deferimento da liminar que visa a proteção 

possessória. Entendo que no presente caso, necessária se faz a 

audiência de justificação prévia, a fim de melhor subsidiar este Juízo na 

formação do seu convencimento para analise da liminar. Ressalto que a 

medida esta prevista no art. 562 do Código de Processo Civil, que dispõe 

que o Juiz poderá deferir a expedição de mandado liminar de manutenção 

ou reintegração, caso a petição inicial esteja devidamente instruída, no 

entanto “caso contrário, determinará que o Autor justifique previamente o 

alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for 

designada.”. Dessa maneira, designo a audiência para o dia 22 de agosto 

de 2018, às 17:00 horas, nos termos do art. 562, segunda parte, do 

Código de Processo Civil. Cite-se o requerido para comparecimento em 

audiência na data acima designada, podendo apenas nesta fase formular 

contraditas e reperguntas às testemunhas do(a) autor(a), não podendo o 

réu produzir prova testemunhal na ocasião. O prazo para contestar a 

ação, quando realizada a justificação, contar-se-á da intimação do 

despacho que deferir ou não a liminar (art. 564, § único, CPC). Fixo prazo 

de cinco dias para o autor indicar o rol de testemunhas. Intime-se a parte 

autora a comparecer a audiência acompanhada de Advogado e de no 

máximo 03(três) testemunhas. Fica a autora intimada através de seu 

Advogado. Cumpra-se. Cáceres/MT., 30 de Julho de 2018 Ricardo 

Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002326-85.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO)

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO APARECIDO FAZIO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO DEPÓSITO DE VALORES - DILIGÊNCIA Impulsiono 

os autos para intimar a parte autora, na pessoa de seu Advogado, com o 

intuito de que, no prazo de 15 dias, efetue o pagamento da diligência do 

Oficial de Justiça, no valor de R$ 70,00 reais, visando o cumprimento do 

Mandado de busca e apreensão a ser oportunamente expedido. 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. ANDREIA LUZIA 

CARVALHO MESQUITA GARCIA SOBRINHO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE 

DO 3ª VARA CÍVEL DE CÁCERES E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 

32111300

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005020-61.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUELINA DA SILVA OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RYVIA RYCHELLE MARIA JOSEPH LACERDA SODRE DE SOUZA OAB - 

MT0010049A (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):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1005020-61.2017.8.11.0006. AUTOR: 

MIGUELINA DA SILVA OLIVEIRA RÉU: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A Vistos etc. Na decisão de id. Num. 12100696 para 

compelir a Requerida fornecer boleto bancário para liquidação pela Autora 

das parcelas vencidas. A decisão estipulou incidência de multa, porém, 

além de não descrever o valor por extenso, não mensurou o critério de 

incidência. Para afastar qualquer dúvida, e em complementação, fica 

ressalvado que a incidência da multa tem incidência única, para o caso de 

descumprimento, e no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil) reais. Anoto que a 

parte Requerida já apresentou o boleto, e embora exista impugnação, já 

afasta a incidência da multa. Nos termos do art. 9° do Código de Processo 

Civil, intime o Requerido para que no prazo de 10 (dez) dias se manifeste 

em relação ao requerimento formulado pela autora no id. 13574049. 

Reoportunizo a parte Autora manifestar quanto o interesse na produção 

de provas, no prazo de dez dias. Em tempo, informo que nesta 

oportunidade realizei a remessa das informações requisitadas pelo Relator 

nos autos do Agravo de Instrumento. Decorrido o prazo da manifestação, 

retorne concluso. Cáceres/MT., 30 de Julho de 2018 Ricardo Alexandre 

Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005020-61.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUELINA DA SILVA OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RYVIA RYCHELLE MARIA JOSEPH LACERDA SODRE DE SOUZA OAB - 

MT0010049A (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):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1005020-61.2017.8.11.0006. AUTOR: 

MIGUELINA DA SILVA OLIVEIRA RÉU: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A Vistos etc. Na decisão de id. Num. 12100696 para 

compelir a Requerida fornecer boleto bancário para liquidação pela Autora 

das parcelas vencidas. A decisão estipulou incidência de multa, porém, 

além de não descrever o valor por extenso, não mensurou o critério de 

incidência. Para afastar qualquer dúvida, e em complementação, fica 

ressalvado que a incidência da multa tem incidência única, para o caso de 

descumprimento, e no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil) reais. Anoto que a 

parte Requerida já apresentou o boleto, e embora exista impugnação, já 

afasta a incidência da multa. Nos termos do art. 9° do Código de Processo 

Civil, intime o Requerido para que no prazo de 10 (dez) dias se manifeste 

em relação ao requerimento formulado pela autora no id. 13574049. 

Reoportunizo a parte Autora manifestar quanto o interesse na produção 

de provas, no prazo de dez dias. Em tempo, informo que nesta 

oportunidade realizei a remessa das informações requisitadas pelo Relator 

nos autos do Agravo de Instrumento. Decorrido o prazo da manifestação, 

retorne concluso. Cáceres/MT., 30 de Julho de 2018 Ricardo Alexandre 

Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001268-18.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

R O ALVES - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0009237A (ADVOGADO)

RODOLFO COELHO RIBEIRO OAB - MT16215/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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LUCILENE GONCALVES DE ABREU (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1001268-18.2016.8.11.0006. AUTOR: R 

O ALVES - ME RÉU: LUCILENE GONCALVES DE ABREU Vistos, etc. Tendo 

em vista que já foram realizadas várias diligências em busca de bens da 

Executada (penhora de dinheiro, busca de bens em Cartório, mandado de 

penhora de bens) sem que nenhuma tivesse surtido resultado positivo. 

Sendo assim, entendo que restou comprovada a necessidade da quebra 

de sigilo para a localização de bens penhoráveis da devedora, porquanto 

defiro o pedido. Com o resultado, manifeste-se a parte credora 

requerendo o que entender pertinente no prazo de 15 dias. Após o 

decurso do prazo, novamente concluso. Intime-se. Cumpra-se. Cáceres, 

30 de julho de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004739-08.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA RODRIGUES ALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TIAGO KLEIN DIAS OAB - MT0017559A (ADVOGADO)

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

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1004739-08.2017.8.11.0006. AUTOR: 

MARIANA RODRIGUES ALVES RÉU: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO 

S.A. Vistos etc. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C.C. DANOS MORAIS ajuizada por MARIANA RODRIGUES ALVES 

em face de BANCO ITAU BMG S/A. A contestação já foi apresentada e a 

impugnação ofertada. Antes de sanear o feito, hei por bem indicar as 

seguintes providências: a- anotar o prazo de 15 (quinze) dias, conforme 

solicitado na contestação, para que o réu possa trazer aos autos a cópia 

integral do contrato objeto da ação; b- oficiar o BANCO BRADESCO para 

que no prazo de 15 (quinze) dias, esclareça a titularidade da seguinte 

conta corrente: 37702-3, agência 3293, bem como encaminhe extrato de 

movimentação relativo ao mês de janeiro de 2017, em razão da 

transferência eletrônica cujo comprovante foi juntado no id. 13170570 - 

Pág. 1 (instrua o ofício com cópia). c- Nos termos do art. 139, VI do CPC, 

ainda anoto o prazo comum de 15 dias, para que as partes, caso queiram, 

indiquem prova a produzir na instrução, sendo que, em havendo interesse, 

deverão desde já indicar as provas e justificar a pertinência delas à 

elucidação dos fatos. Aportando nos autos as informações requisitadas 

nos itens “a” e “b” acima, intimem-se as partes para que tomem 

conhecimento e manifestem-se a respeito no prazo comum de 15 (quinze) 

dias. Em seguida, esgotado ainda o prazo a que se alude a providência 

conferida pelo item “c”, retornem os autos conclusos para o saneamento. 

Cáceres/MT., 30 de Julho de 2018 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001308-63.2017.8.11.0006

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:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIO PORTUGUES DE OLIVEIRA - ME (RÉU)

FLAVIO PORTUGUES DE OLIVEIRA (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1001308-63.2017.8.11.0006. AUTOR: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT RÉU: FLAVIO 

PORTUGUES DE OLIVEIRA - ME, FLAVIO PORTUGUES DE OLIVEIRA 

Vistos, etc. Expeça-se o necessário para averbação desta ação nos 

registros de proteção ao crédito pelo sistema Serasajud, nos termos do 

art. 782, § 3º do CPC. No mais, tendo em vista o prazo já decorrido, defiro 

tão somente mais 15 dias de prazo para que a credora comprove a 

diligencia em busca de bens da parte devedora e preste esclarecimentos 

sobre o cálculo de atualização da dívida. Decorrido o prazo, novamente 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cáceres, 30 de julho de 2018. Ricardo 

Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001308-63.2017.8.11.0006

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:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIO PORTUGUES DE OLIVEIRA - ME (RÉU)

FLAVIO PORTUGUES DE OLIVEIRA (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1001308-63.2017.8.11.0006. AUTOR: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT RÉU: FLAVIO 

PORTUGUES DE OLIVEIRA - ME, FLAVIO PORTUGUES DE OLIVEIRA 

Vistos, etc. Expeça-se o necessário para averbação desta ação nos 

registros de proteção ao crédito pelo sistema Serasajud, nos termos do 

art. 782, § 3º do CPC. No mais, tendo em vista o prazo já decorrido, defiro 

tão somente mais 15 dias de prazo para que a credora comprove a 

diligencia em busca de bens da parte devedora e preste esclarecimentos 

sobre o cálculo de atualização da dívida. Decorrido o prazo, novamente 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cáceres, 30 de julho de 2018. Ricardo 

Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1003118-39.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GISLAINE DE CARVALHO GOMES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ALMEIDA TAMANDARE NOVAES OAB - MT0019946A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSELEY DA SILVA CONCEICAO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DESIGNADA Impulsiono os autos para 

intimar a Parte Autora, na pessoa de seu Advogado, com a finalidade de 

que compareça com seu cliente na Audiência de Conciliação agendada 

para o dia 17 de setembro de 2018 às 15h00min, que será realizada no 

Fórum da Comarca de Cáceres/MT, na sala do Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos - Cejusc. Cáceres, 30 de julho de 2018. 

Atenciosamente. ANDREIA LUZIA CARVALHO MESQUITA GARCIA 

SOBRINHO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 3ª VARA CÍVEL DE CÁCERES 

E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 32111300

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002906-86.2016.8.11.0006

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:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OESIO NUNES DOS SANTOS (EXECUTADO)

LAZARA EUDALIA DOS SANTOS (EXECUTADO)

WELLINGTON NUNES DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1002906-86.2016.8.11.0006. 
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EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE 

MT EXECUTADO: WELLINGTON NUNES DOS SANTOS, OESIO NUNES DOS 

SANTOS, LAZARA EUDALIA DOS SANTOS Vistos, etc. Reoportunizo o 

Advogado da parte Executada informar número de conta para fins de 

expedição de alvará, em cinco dias. Acaso não informe, intimem-se 

pessoalmente os Executados Wellington e Lázara - pelos Correios para 

que informe número de conta, agência e CPF para fins de restituição das 

quantias penhoradas via bacenjud, no prazo de 05 (cinco) dias. Decorrido 

o prazo sem manifestação, arquive-se. Cumpra-se. Cáceres, 30 de julho 

de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002906-86.2016.8.11.0006

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:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OESIO NUNES DOS SANTOS (EXECUTADO)

LAZARA EUDALIA DOS SANTOS (EXECUTADO)

WELLINGTON NUNES DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1002906-86.2016.8.11.0006. 

EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE 

MT EXECUTADO: WELLINGTON NUNES DOS SANTOS, OESIO NUNES DOS 

SANTOS, LAZARA EUDALIA DOS SANTOS Vistos, etc. Reoportunizo o 

Advogado da parte Executada informar número de conta para fins de 

expedição de alvará, em cinco dias. Acaso não informe, intimem-se 

pessoalmente os Executados Wellington e Lázara - pelos Correios para 

que informe número de conta, agência e CPF para fins de restituição das 

quantias penhoradas via bacenjud, no prazo de 05 (cinco) dias. Decorrido 

o prazo sem manifestação, arquive-se. Cumpra-se. Cáceres, 30 de julho 

de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001278-62.2016.8.11.0006

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:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO NUNES PAULINO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1001278-62.2016.8.11.0006. 

EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE 

MT EXECUTADO: MARCIO NUNES PAULINO Como das diligências 

realizadas não foi possível localizar bens, esclareça o Exequente quanto o 

interesse na suspensão e arquivamento sem baixa destes autos e/ou 

indique bens, no prazo de 15 dias. Acaso manifeste pela suspensão, 

desde já defiro. Cáceres/MT., 30 de julho de 2018 Ricardo Alexandre 

Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003362-02.2017.8.11.0006

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:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANE CLARISSE DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1003362-02.2017.8.11.0006. AUTOR: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT RÉU: ELIANE 

CLARISSE DA SILVA Vistos etc. Nos termos do art. 370 do Código de 

Processo Civil, delibero no sentido de que deverá o autor trazer aos autos 

a cópia do extrato de movimentação financeira da conta corrente da ré, a 

fim de que seja possível aferir a utilização do crédito e a posterior 

evolução da dívida. Para tanto, anoto o prazo de 15 dias. Decorrido o 

prazo, retorne concluso. Cáceres/MT., 30 de julho de 2018 Ricardo 

Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003493-40.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADEVAIR CEVADA DE MORAIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO MAGALHAES DE OLIVEIRA OAB - MT0009564A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

REAL EXPRESSO LIMITADA (RÉU)

UNIAO TRANSPORTE INTERESTADUAL DE LUXO S/A - UTIL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DESIGNADA Impulsiono os autos para 

intimar a Parte Autora, na pessoa de seu Advogado, com a finalidade de 

que compareça com seu cliente na Audiência de Conciliação agendada 

para o dia 01 de outubro de 2018 às 14h30min, que será realizada no 

Fórum da Comarca de Cáceres/MT, na sala do Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos - Cejusc. Cáceres, 30 de julho de 2018. 

Atenciosamente. ANDREIA LUZIA CARVALHO MESQUITA GARCIA 

SOBRINHO Analista(a) Judiciário(a) SEDE DO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 32111300

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001509-89.2016.8.11.0006

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:

ONILA ALVES DE OLIVEIRA (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1001509-89.2016.8.11.0006. AUTOR: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT RÉU: ONILA 

ALVES DE OLIVEIRA Vistos etc. Anote-se a fase de cumprimento de 

sentença. Anoto que nos dois endereços informados no processo a 

Executada não foi encontrada. Na petição de acordo constou como sendo 

o mesmo endereço da inicial. Nesta data realizei pesquisa e consta: CPF: 

006.261.421-56 Nome Completo: ONILA ALVES DE OLIVEIRA Nome da 

Mãe: JULITA ALVES Data de Nascimento: 19/12/1981 Título de Eleitor: 

0021477211830 Endereço: AV IMIGRANTES 329 CENTRO CEP: 78275-000 

Municipio: RIO BRANCO UF: MT Dados do Eleitor Nome ONILA ALVES DE 

OLIVEIRA Título 021477211830 Data Nasc. 19/12/1981 Zona 52 Endereço 

RUA CARLOS LAET 362 Município SALTO DO CÉU UF MT Data Domicílio 

04/04/1998 Nome Pai NAIR FRANCISCO DE OLIVEIRA Nome Mãe JALITA 

ALVES Naturalidade SALTO DO CÉU, MT Cód. Validação 

58fc0265976795e8b677ac1470eeae0c Determino a intimação da 

devedora, por carta com aviso de recebimento - RUA CARLOS LAET 362, 

SALTO DO CÉU - MT (art. Art. 513, §2°, II do NCPC), a fim de que este 

efetue o pagamento da dívida no prazo de 15 (quinze) dias, na forma do 

art. 523 da Lei adjetiva em vigor. Caso não efetue o pagamento no prazo 

acima, incidirá sobre o montante devido multa (10%) e honorários (10%), 

na forma do art. 523, §1°/NCPC. Efetuado o pagamento parcial no prazo 

assinalado, a multa e os honorários incidirão sobre o restante (art. 523, 

§2°). Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, retorne 

concluso para a análise dos demais pedidos contidos no pedido inicial. 

Acaso não seja intimada, intime a parte Credora para indicar novo 

endereço, no prazo de 15 dias. Desde já e no prazo de 15 dias esclareça 
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o Exequente quanto o interesse na averbação desta ação nos registros 

de proteção ao crédito, nos termos do art. 782, § 3º do CPC. Manifestando 

favorável, desde já defiro o pedido e expeça-se o necessário para 

cumprimento pelo sistema Serajud. Cáceres/MT., 30 de julho de 2018 

Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007035-03.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DA AMAZONIA SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON LUIZ PERIN OAB - MT0008804A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE PEDRO DIAS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PLINIO SAMACLAY DE LIMA MORAN OAB - MT5468/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1007035-03.2017.8.11.0006. 

EXEQUENTE: BANCO DA AMAZONIA SA EXECUTADO: JOSE PEDRO DIAS 

Vistos etc. Nos termos do art. 782 § 3º do CPC, oficie requisitando a 

anotação da dívida nos registros do Serasa, via Serasajud. Como anotado 

no despacho de id. Num. 11587356, expeça-se mandado para penhora e 

avaliação de tantos bens suficientes para a garantia da dívida. No último 

requerimento, o credor postula a penhora de rendimentos do executado 

junto à fonte pagadora de seu salário – indicando que o mesmo é Membro 

da Justiça do Trabalho. No tocante ao requerimento, considerando que 

não há risco de perecimento/frustração da pretensão, hei por bem, antes 

da decisão, franquear o exercício do contraditório na forma do art. 9° do 

Código de Processo Civil. Assim sendo, intimo o devedor para que no 

prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste no processo em relação ao 

pedido de penhora de seus vencimentos. Decorrido o prazo, retorne 

concluso. Cáceres/MT., 30 de julho de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli 

Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007035-03.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DA AMAZONIA SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON LUIZ PERIN OAB - MT0008804A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE PEDRO DIAS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PLINIO SAMACLAY DE LIMA MORAN OAB - MT5468/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1007035-03.2017.8.11.0006. 

EXEQUENTE: BANCO DA AMAZONIA SA EXECUTADO: JOSE PEDRO DIAS 

Vistos etc. Nos termos do art. 782 § 3º do CPC, oficie requisitando a 

anotação da dívida nos registros do Serasa, via Serasajud. Como anotado 

no despacho de id. Num. 11587356, expeça-se mandado para penhora e 

avaliação de tantos bens suficientes para a garantia da dívida. No último 

requerimento, o credor postula a penhora de rendimentos do executado 

junto à fonte pagadora de seu salário – indicando que o mesmo é Membro 

da Justiça do Trabalho. No tocante ao requerimento, considerando que 

não há risco de perecimento/frustração da pretensão, hei por bem, antes 

da decisão, franquear o exercício do contraditório na forma do art. 9° do 

Código de Processo Civil. Assim sendo, intimo o devedor para que no 

prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste no processo em relação ao 

pedido de penhora de seus vencimentos. Decorrido o prazo, retorne 

concluso. Cáceres/MT., 30 de julho de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli 

Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1006503-29.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

F M C CENTER CAR LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS OAB - MT0008014A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO LEONARDO COUTO OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1006503-29.2017.8.11.0006. 

EXEQUENTE: F M C CENTER CAR LTDA EXECUTADO: BRUNO LEONARDO 

COUTO OLIVEIRA Vistos etc. Providencie a Secretaria da Vara a juntada 

do comprovante do "Aviso de recebimento". Considerando os indícios de 

que as partes estão dispostos a transacionar, nos termos do art. 139, V 

do Código de Processo Civil, determino que o CEJUSC providencie a 

realização de audiência para a tentativa de autocomposição entre as 

partes. Havendo a indicação da data, expeça-se o necessário para a 

intimação. Após a audiência, retorne concluso. Cáceres/MT., 30 de Julho 

de 2018 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001395-19.2017.8.11.0006

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:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIYAHU NINIO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RONALDO MARTIN FRAGA OAB - MT13513/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1001395-19.2017.8.11.0006. AUTOR: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT RÉU: ELIYAHU 

NINIO Ausente composição, esclareçam as partes quanto o interesse na 

produção de outras provas, justificando a pertinência e necessidade, no 

prazo de 15 dias. Cáceres/MT., 30 de julho de 2018 Ricardo Alexandre 

Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000932-77.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELEUTERIO PEREZ MANCILHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO CESAR MARTINS CUNHA OAB - MT0012079A (ADVOGADO)

PATRICIA ALVARES DE OLIVEIRA OAB - MT20479/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESPÓLIO DE JOSÉ ÁVILA CINTRA (RÉU)

SEBASTIÃO CINTRA - REPRESENTANTE DOS ESPÓLIOS (RÉU)

ESPÓLIO DE EURICIDE DOS SANTOS CINTRA (RÉU)

MARINO SOUTO FONTES (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELIMARI CUNHA FONTES OAB - MT18329/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1000932-77.2017.8.11.0006. AUTOR: 

ELEUTERIO PEREZ MANCILHA RÉU: MARINO SOUTO FONTES, ESPÓLIO DE 

JOSÉ ÁVILA CINTRA, ESPÓLIO DE EURICIDE DOS SANTOS CINTRA, 

SEBASTIÃO CINTRA - REPRESENTANTE DOS ESPÓLIOS Vistos, etc. Como 

já salientado, os dados apresentados na petição de id. 11538051 não 

possibilita realizar pesquisa. Por outro lado, realizei buscas no Apolo e 

identifiquei a pessoa de SEBASTIÃO AUGUSTO DOS SANTOS CINTRA, 

genitores José Ávila Cintra e Sra. Euricide dos Santos Cintra, inscrito no 

CPF nº 175.583.871-91, endereço: Rua 307 Qd 95, Tijucal, Caceres-MT. 

Na Receita Federal consta como endereço: CPF: 175.583.871-91 Nome 

Completo: SEBASTIAO AUGUSTO SANTOS CINTRA Nome da Mãe: 

EURIDECE DOS SANTOS CINTRA Data de Nascimento: 20/06/1957 Título de 

Eleitor: 0000000000000 Endereço: R 307 17 QDA 95 TIJUCAL CEP: 

78088-360 Municipio: CUIABA UF: MT Dada a coincidência do nome dos 

Genitores com os Requeridos, aparentemente trata-se de de herdeiro dos 
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mesmos. Cite-se nos termos do despacho inicial, no endereço 

apresentado para a Receita Federal. Intime-se a parte Autora para que se 

manifeste no prazo de 15 dias quanto aos documentos solicitados pelo 

Estado de Mato Grosso tendo em vista a decorrência do prazo solicitado 

para apresentação (ids. 8321919). Intime-se. Cumpra-se. Cáceres/MT, 27 

de julho de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de direito

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000932-77.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELEUTERIO PEREZ MANCILHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO CESAR MARTINS CUNHA OAB - MT0012079A (ADVOGADO)

PATRICIA ALVARES DE OLIVEIRA OAB - MT20479/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESPÓLIO DE JOSÉ ÁVILA CINTRA (RÉU)

SEBASTIÃO CINTRA - REPRESENTANTE DOS ESPÓLIOS (RÉU)

ESPÓLIO DE EURICIDE DOS SANTOS CINTRA (RÉU)

MARINO SOUTO FONTES (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELIMARI CUNHA FONTES OAB - MT18329/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1000932-77.2017.8.11.0006. AUTOR: 

ELEUTERIO PEREZ MANCILHA RÉU: MARINO SOUTO FONTES, ESPÓLIO DE 

JOSÉ ÁVILA CINTRA, ESPÓLIO DE EURICIDE DOS SANTOS CINTRA, 

SEBASTIÃO CINTRA - REPRESENTANTE DOS ESPÓLIOS Vistos, etc. Como 

já salientado, os dados apresentados na petição de id. 11538051 não 

possibilita realizar pesquisa. Por outro lado, realizei buscas no Apolo e 

identifiquei a pessoa de SEBASTIÃO AUGUSTO DOS SANTOS CINTRA, 

genitores José Ávila Cintra e Sra. Euricide dos Santos Cintra, inscrito no 

CPF nº 175.583.871-91, endereço: Rua 307 Qd 95, Tijucal, Caceres-MT. 

Na Receita Federal consta como endereço: CPF: 175.583.871-91 Nome 

Completo: SEBASTIAO AUGUSTO SANTOS CINTRA Nome da Mãe: 

EURIDECE DOS SANTOS CINTRA Data de Nascimento: 20/06/1957 Título de 

Eleitor: 0000000000000 Endereço: R 307 17 QDA 95 TIJUCAL CEP: 

78088-360 Municipio: CUIABA UF: MT Dada a coincidência do nome dos 

Genitores com os Requeridos, aparentemente trata-se de de herdeiro dos 

mesmos. Cite-se nos termos do despacho inicial, no endereço 

apresentado para a Receita Federal. Intime-se a parte Autora para que se 

manifeste no prazo de 15 dias quanto aos documentos solicitados pelo 

Estado de Mato Grosso tendo em vista a decorrência do prazo solicitado 

para apresentação (ids. 8321919). Intime-se. Cumpra-se. Cáceres/MT, 27 

de julho de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de direito

Despacho 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 DESPACHO 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. Defiro a suspensão 

do processo, solicitada pelo autor, no prazo de 60 (sessenta) dias. 

Decorrido o prazo, e não havendo manifestação do credor, intime-o para 

manifestar em cinco dias. Após, retorne concluso. Cáceres/MT., 30 de 

Julho de 2018 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-61 INTERDITO PROIBITÓRIO

Processo Número: 1003609-46.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADALTO TRINDADE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IVAN CARLOS RODRIGUES COREEA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO – PARTE AUTORA AUDIÊNCIA DESIGNADA 

Impulsiono os autos para intimar a parte autora, na pessoa de seu 

Advogado, para que compareça com seu cliente e testemunhas a 

Audiência de Instrução e Julgamento designada para o dia 22 de agosto 

de 2018 às 17h00min, que será realizada no Fórum da Comarca de 

Cáceres/MT, na Sala de Audiências da 3ª Vara Cível. Ressalta-se que 

deverá o causídico estar presente no referido ato designado, 

acompanhando as testemunhas e cliente, cabendo ao patrono constituído 

a incumbência de intimar as testemunhas indicadas (art. 455, do CPC). 

Cáceres/MT, 30 de julho de 2018 Felipe N. Mattioni Analista Judiciário

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000530-59.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PEDRO DIAS (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PLINIO SAMACLAY DE LIMA MORAN OAB - MT5468/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DA AMAZONIA SA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDSON LUIZ PERIN OAB - MT0008804A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1000530-59.2018.8.11.0006. 

EMBARGANTE: JOSE PEDRO DIAS EMBARGADO: BANCO DA AMAZONIA 

SA Dada a natureza dos embargos declaratórios de id. Num. 14437391, 

com efeitos infringentes, oportunizo a parte Autora manifestar no prazo de 

cinco dias. Providencie a escrivania a intimação do Perito conforme 

deliberado na decisão de id. Num. 14309476. Caceres, 30 de julho de 

2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001404-15.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CONCEICAO APARECIDA RAMOS DA SILVA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMIR LUIZ TOMAZZELI (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VINICIUS SEGATTO JORGE DA CUNHA OAB - MT0012649A-O 

(ADVOGADO)

MONICA CRISTIAN RODRIGUES DA SILVA OAB - MT21680/O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1001404-15.2016.8.11.0006. AUTOR: 

CONCEICAO APARECIDA RAMOS DA SILVA RÉU: ADEMIR LUIZ 

TOMAZZELI Ausente qualquer pedido de novas diligências, intimem as 

partes para apresentação dos memoriais, no prazo sucessivo de 15 dias. 

Caceres, 30 de julho de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz(a) 

de Direito

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 150892 Nr: 9694-75.2012.811.0006

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RRR-JEROS CONTRUÇÃO E ORGANIZAÇÃO 

COMERCIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:16.308-A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que a sentença transitou em julgado sem interposição de 

recurso.

Cáceres - MT, 27 de julho de 2018.

Escrivã(o)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 137572 Nr: 6918-39.2011.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISTRIBUIDORA EQUADOR DE PRODUTOS DE 

PETRÓLEO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO POSTO PANTANEIRO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMAR DOS SANTOS SILVA - 

OAB:810/RO, FLAVIO ROBERTO DE FRANÇA SANTOS - OAB:19.912/PE

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos e legais efeitos que, decorreu o prazo para a 

parte requerida manifestarem no prtesente feito, tendo em vista que foram 

devidamente citados às fls.101/101vº e fls.104/104vº. Razão pela qual, 

intimo a parte autora, para, no prazo de 10 (dez)dias, requerer o que 

entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 12401 Nr: 2003-30.2000.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE RENATA DA ROSA REDEZ, FLAVIO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE NESTOR JOSÉ DA SILVA FILHO, 

FERNANDA GRASSANI SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA - 

OAB:4825, ATILA SILVA GATTASS - OAB:2308/MT, JOSÉ RENATO DE 

OLIVEIRA SILVA - OAB:6557, LUIS CARNEIRO JUNIOR - OAB:12382

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ RENATO DE OLIVEIRA 

SILVA - OAB:6557, SUELLEYN DE OLIVEIRA PAINS - OAB:15753/MT

 Certifico para os devidos e legais efeitos que, decorreu o prazo deferido 

às fls.748. Razão pela qual, INTIMO a parte autora, na pessoa e seu 

advogado, para, no prazo de 10 (dez)dias, requerer o que entender de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 156048 Nr: 3649-21.2013.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FORMULA CAR CENTER COMERCIO DE PEÇAS 

E MECANICA LTDA, MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora, na pessoa de seu advogado para tomar 

conhecimento do despacho a seguir transcrito...Vistos etc.

 Atento ao requerimento retro, concedo o prazo de 15 dias ao autor a fim 

de que promova a comprovação da publicação do edital. Fica o autor 

advertido de que a inércia poderá resultar no arquivamento da execução.

 No mesmo prazo esclareça o Exequente quanto o interesse na averbação 

desta ação nos registros de proteção ao crédito, nos termos do art. 782, § 

3º do CPC. Manifestando favorável, desde já defiro o pedido e expeça-se 

o necessário para cumprimento pelo sistema Serajud.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 185467 Nr: 5506-34.2015.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ DOS SANTOS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRESDE - MODAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAIKON CARLOS DE OLIVEIRA - 

OAB:13.164-B MT, RYVIA RYCHELLE MARIA JOSEPH LACERDA 

SODRÉ DE SOUZA - OAB:10049

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte autora, na pessoa de seu advogado, para, requerer o que 

entender de direito em 10 (dez)dias, tendo em vista que decorreu o prazo 

para a parte requerida efetuar o pagamento da dívida.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007110-42.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ORLANDO NILSON TONIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEITON TUBINO SILVA OAB - MT0005239A (ADVOGADO)

JOICE PINTO PEREIRA DE SIQUEIRA OAB - MT0020116A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

NAYRA MARTINS VILALBA OAB - MS14047 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1007110-42.2017.8.11.0006. 

REQUERENTE: ORLANDO NILSON TONIN REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Cuida-se de AÇÃO 

DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM REQUERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA ajuizada por ORLANDO NILSON TONIN em face de ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. Transcrevo a sinopse 

fática anotada na inicial: "Trata-se de Obrigação de fazer proposta por 

proprietário de Fazenda localizada na Zona pantaneira de Cáceres – MT, 

em desfavor da requerida Energisa, a fim obriga-la a realizar a extensão 

de rede e distribuição de energia elétrica em seu imóvel antes da 

temporada de chuvas na região. Isso porque, o Requerente solicitou junto 

à Requerida a extensão de rede de distribuição a fim de que viesse a ter 

energia elétrica em seu imóvel Fazenda São Francisco, localizada na 

Estrada Descalvados, na Zona Rural de Cáceres/MT. Em resposta a 

solicitação do requerente, a Requerida emitiu a carta n. 

400354616/2015/DCMD/ENERGISA, datada de 04.06.2015, informando 

como sendo 01.03.2017 a data para início a execução da obra de 

extensão de rede de distribuição de 51Km de rede monofásica com cabo 

2CAA e instalação de 08 transformadores de 10KVA- 34,5KV. Ocorre que 

até hoje (mais de 02 anos depois) a requerida ainda não iniciou as obras 

de instalação da Rede de Energia, privando tanto o requerente quanto 

terceiros, e pior ainda, correndo o risco de findar o ano sem o início da 

obra - ressaltando que a fazenda está localizada na Zona Pantaneira da 

Cidade e na época de chuva (final do ano) torna-se mais difícil realizar 

qualquer obra, o que acarreta em contínuo prejuízo ao Requerente. Assim, 

não resta alternativa ao Requerente se não utilizar-se do Judiciário para 

ver suprir sua necessidade essencial que consiste no fornecimento de 

energia elétrica em sua residência promovendo sua melhor qualidade de 

vida." Após tecer suas razões de fato e de direito, requereu o quanto a 

concessão de tutela de urgência, nos seguintes termos: a) seja recebida a 

presente inicial por preencher os requisitos do art. 319 do Código de 

Processo Civil; b) A apreciação do pedido de liminar, e concessão do 

mesmo do mesmo para que seja realizado o serviço de extensão de rede 

de distribuição de energia elétrica na Fazenda São Francisco, estrada 

Descalvados, na Zona rural, Cáceres/MT, sob pena de multa diária de R$ 

1.000,00 (mil reais); c) o deferimento liminar, nos termos do artigo 6º, 

inciso VIII do Código de defesa do Consumidor, da inversão do ônus da 

prova em favor do Requerente; d) a citação da requerida, na forma do Art. 

246-I do CPC (via CORREIO) para que, desejando, conteste a presente 

ação, com as advertências de estilo; e) ao final, julgue TOTALMENTE 

PROCEDENTE a presente ação, in lotum, confirmando a liminar deferida, 

para: e.1) a CONDENAÇÃO da Requerida ao pagamento de indenização 

por danos morais a ser fixada por este juízo, em atenção aos parâmetros 

informados nesta inicial; e.2) a CONDENAÇÃO em custas processuais, 

honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação fixado na 

sentença, e demais cominações legais, considerando depender de 

apreciação deste juízo.No mérito, requereu o seguinte: Com a inicial, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1030631/7/2018 Página 67 de 610



vieram os documentos. Após a citação e a tentativa frustrada de 

mediação, o réu apresentou contestação (id. 12507530 - Pág. 1). Na 

oportunidade, apontou que a conclusão dos estudos para a implantação 

da rede de distribuição de energia elétrica não foi possível em razão da 

impossibilidade de acesso à área, atribuindo a razão disto à fatores 

naturais, como por exemplo, alagamento. Sustentou que o autor tem sido 

informado de todas as etapas do processo de modo que a transparência e 

informação tem sido garantidos. Relatou os instrumentos normativos que 

regulam a implantação de energia elétrica nas zonas rurais, defendeu a 

legalidade da forma com que vem atuando; ponderou inexistir os requisitos 

necessários à imposição de indenização por danos morais. Ao final, após 

tecer suas razões de fato e de direito, requereu a improcedência da ação. 

Com a contestação, vieram os documentos. Por fim, o autor apresentou 

impugnação à contestação (id. 13048953). Na oportunidade, refutou a 

contestação, reiterou seus argumentos e pediu o deferimento da tutela de 

urgência. É a síntese do necessário. Fundamento e decido. Cuida-se de 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM REQUERIMENTO DE 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA ajuizada por ORLANDO NILSON TONIN em 

face de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. Em 

tela, a pretensão de urgência deduzida pelo autor no sentido de que seja 

imposta ao réu a obrigação de fazer no sentido de que seja realizado o 

serviço de extensão de rede de distribuição de energia elétrica na 

Fazenda São Francisco, estrada Descalvados, na Zona rural, 

Cáceres/MT, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais); Pois bem. 

O Código de Processo Civil estabeleceu um novo modelo de antecipação 

de efeitos. Em linhas gerais, imperiosa a leitura do art. 294 e ss. daquele 

códex.: Art. 294. A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou 

evidência. Parágrafo único. A tutela provisória de urgência, cautelar ou 

antecipada, pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental. Art. 

295. A tutela provisória requerida em caráter incidental independe do 

pagamento de custas. Art. 296. A tutela provisória conserva sua eficácia 

na pendência do processo, mas pode, a qualquer tempo, ser revogada ou 

modificada. Parágrafo único. Salvo decisão judicial em contrário, a tutela 

provisória conservará a eficácia durante o período de suspensão do 

processo. Art. 297. O juiz poderá determinar as medidas que considerar 

adequadas para efetivação da tutela provisória. Parágrafo único. A 

efetivação da tutela provisória observará as normas referentes ao 

cumprimento provisório da sentença, no que couber. Art. 298. Na decisão 

que conceder, negar, modificar ou revogar a tutela provisória, o juiz 

motivará seu convencimento de modo claro e preciso. Art. 299. A tutela 

provisória será requerida ao juízo da causa e, quando antecedente, ao 

juízo competente para conhecer do pedido principal. Parágrafo único. 

Ressalvada disposição especial, na ação de competência originária de 

tribunal e nos recursos a tutela provisória será requerida ao órgão 

jurisdicional competente para apreciar o mérito. Vê-se, portanto, que o 

legislador insculpiu como instrumento de antecipação de efeitos a 

chamada “Tutela Provisória”, esta dividida em Tutelas de Urgência (também 

dividida em caráter cautelar ou antecipada) e de evidência. No que toca a 

chamada “Tutela Provisória de Urgência”, deve-se asseverar que esta 

será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade 

do direiro e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. (art. 

300/CPC). Também estabelece a lei que para o deferimento da tutela 

provisória de urgência que, conforme o caso, poderá o Juízo exigir 

caução real ou fidejussória idônea para a efetivação da medida à ser 

deferida. Ficando vedada a concessão da tutela de urgência que 

aparentar risco de irreversibilidade. À respeito da tutela provisória, Daniel 

Amorim Assumpção Neves salienta que: “Não existe discricionariedade 

para o juiz conceder ou não a tutela provisória, ou seja, o Juiz não pode 

simplesmente escolher entre conceder ou não a tutela provisória 

imaginando que ambas as soluções serão consoantes com o direito. 

Estando preenchidos no caso concreto os requisitos legais, o juiz é 

obrigado a conceder a tutela provisória, também sendo obrigado a 

indeferi-la se acreditar que os requisitos não estão preenchidos. Será 

teratológica uma decisão na qual o juiz afirme a presença dos requisitos, 

mas, por acreditar que a melhor solução é a não concessão da tutela 

provisória, deixa de concedê-la, ou que, mesmo ausentes os requisitos, 

resolve por concedê-la por entender essa solução a mais oportuna ou 

conveniente. O Juiz tem certa liberdade na apreciação do preenchimento 

dos requisitos para a concessão da tutela provisória em razão da 

utilização pelo legislador de normas abertas, com conteúdo indeterminado 

ou vago. Essa realidade é mais presente na tutela provisória de urgência, 

como se pode notar dos requisitos “elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito” e “perigo de dano ou risco” Mas também na tutela 

de evidência tem-se tal realidade, com requisitos como “abuso do direito 

de defesa “e “manifesto propósito protelatório”. Mas essa liberdade 

valorativa no preenchimento dos requisitos não se confunde com a 

liberdade em conceder ou não a tutela antecipada. A decisão está 

condicionada à atividade prévia do Juiz, na qual a sua interpretação é 

indispensável, mas está vinculada ao resultado dessa atividade.” (in 

Manual de Direito Processual Civil – Volume único. Editora JusPodivm:2016. 

Página 422). Apesar das palavras do doutrinador no início conferirem 

pouca margem interpretativa do Juiz, dando azo à suposta objetividade na 

aplicação da norma processual, tal não deve ser a conclusão, porquanto o 

direito é ciência eminentemente subjetiva. Contudo, prosseguindo com a 

leitura completa do trecho acima, constata-se que o que o doutrinador 

buscou afirmar, segundo a minha interpretação, que diante da valoração 

quanto a presença dos requisitos inerentes à concessão da tutela, os 

quais devem ser valorados pelo Magistrado, não caberá a este indeferir a 

tutela quando constatar presentes os requisitos. De fato, seria uma 

incoerência reconhecer a presença dos requisitos e indeferir o pleito! 

Portanto, atento ao que dispõe o caput do art. 300, passo a valorar os 

elementos trazidos à lume, a fim de constatar a presença da probabilidade 

do direito invocado e o perigo de dano ou o risco do resultado útil do 

processo. Passamos à análise concreta dos autos. Não há como deferir a 

tutela de urgência almejada pela autora! Isso porque o Código de Processo 

Civil estabelece que “A tutela de urgência de natureza antecipada não 

será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da 

decisão.” (art. 300, §3° do CPC). Ainda que se admitisse a plausibilidade 

do direito invocado pelo autor na inicial, bem como se reconheça que a 

energia é bem essencial à subsistência humana, não se pode olvidar que 

a pretensão do autor deduzida na forma de urgência, caso deferida, 

implicará em pleno exaurimento do mérito ao passo que inexiste qualquer 

garantia de que em sendo improcedente a ação, haja a possibilidade de 

ressarcimento da ré daquilo que houver adiantado. Ora, não há nos autos 

parâmetros claros a apontar os custos para a implantação da rede de 

distribuição de energia na propriedade rural do autor - tutela almejada 

constitui na obrigação de instalar 51 Km de rede monofásica com cabo 

2CAA e instalação de 08 transformadores de 10KVA-34,5KV. Uma coisa 

é certa, não deve ser nada barato! E presumindo-se altos os custos para 

a implantação do sistema, necessário seria que o autor garantisse na 

mesma proporção a possibilidade de ressarcir os custos suportados pela 

ré, acaso a ação seja no futuro julgada improcedente. Afinal, “(...) não se 

pode deixar de considerar que a antecipação de tutela deve ser entendida 

como o adiantamento dos efeitos do futuro provimento de mérito – pedido 

final que deve ser desde logo indicado – permitindo a fruição imediata, pelo 

Autor, daquilo que só teria possibilidade de usufruir ao final, mediante a 

procedência do pedido e esgotados eventuais recursos com efeito 

suspensivo.” (WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Primeiros Comentários ao 

Novo Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. 

páginas 498, 508). Com efeito, inexistindo parâmetros precisos para 

apontar os custos de eventual materialização da tutela pretendida pelo 

autor e ausente qualquer garantia de reversibilidade em caso de 

improcedência da ação, necessário então que a tutela de urgência seja 

INDEFERIDA e que o pedido do autor seja objeto de análise exauriente no 

mérito (sentença). É como decido! Ante o exposto, INDEFIRO a TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA almejada na inicial, ante o risco de 

irreversibilidade do provimento (art. 300, §3° do CPC). No mais, intimo as 

partes para que no prazo comum de 15 (quinze) dias, esclareçam se 

possuem interesse em produzir outras provas, e acaso positivo, deverão 

desde já indicar específicamente as provas a serem produzidas e 

justificar a pertinência delas para a elucidação da questão posta sub 

judice. Decorrido o prazo, retorne concluso. Cáceres/MT., 30 de Julho de 

2018 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1002525-10.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DIONES PLEIN ARENHARDT EIRELI - EPP (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NINIVI ZILIENE PEREIRA CARNEIRO GUIMARAES OAB - MS0011524A 

(ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

Samuel Longo (IMPETRADO)

 

Vistos, etc. Cuida-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por 

DIONES PLEIN ARENHARDT EIRELI EPP contra ato reputado ilegal do 

PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DA 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO – UNEMAT – CAMPUS 

JUARA, contra decisão que inabilitou a empresa impetrante nos certames 

n. 001/2018, 002/2018 e 003/2018, razão pela qual se volve perante este 

Juízo. Com a inicial, veio documentação. Liminar deferida parcialmente. 

Informações prestadas no sentido de denegação da segurança. Parecer 

do Ministério Público pela concessão da segurança. Os autos vieram 

conclusos. É o que merece registro. Fundamento e Decido. Nos autos, 

pretende-se assegurar a participação da empresa licitante nos certames 

n. 001/2018, 002/2018 e 003/2018 por meio da anulação dos atos 

decisórios de inabilitação da empresa pela suposta não apresentação da 

certidão negativa de ações de recuperação judicial e extrajudicial. É caso 

de concessão da segurança. Ao que se depreende dos autos, em 

especial das Certidões de números 7131, 7140 e certidão de retificação 

da de número 7131, a regularidade da Empresa licitante no que concerne a 

ações de falência, concordata e recuperação judicial foi atestada, porém 

onde deveria constar RECUPERAÇÃO JUDICIAL, na primeira certidão 

constou FALÊNCIA E CONCORDATA. A fundamentação da inabilitação da 

empresa impetrante deu-se tão somente sob este fundamento, de forma 

que o ato reputado ilegal apresenta-se eivado de falta de razoabilidade e 

proporcionalidade. Isso porque, o poder público não pode prender-se a 

formalismo excessivo ou interpretar de forma restritiva as regras 

constantes de edital de licitação, de modo a eliminar concorrentes e, 

assim, escolher a proposta mais vantajosa para a administração pública. 

Nesse sentido já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça (STJ): 

ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. HABILITAÇÃO. REGULARIDADE FISCAL. 

CERTIDÕES. PRAZO DE VALIDADE. NÃO-FORNECIMENTO PELO 

MUNICÍPIO. ART. 535 DO CPC. EFEITOS INFRINGENTES DOS EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO. 1. O art. 535 do CPC, ao dispor sobre as hipóteses de 

cabimento dos embargos de declaração, não veda a atribuição de efeitos 

infringentes, com alteração da decisão embargada, quando o Tribunal 

conclui deva ser sanada omissão, contradição, obscuridade ou, ainda, 

deva ser corrigido erro material. 2. Não configura afronta ao art. 535 do 

CPC se o Tribunal a quo entende ter havido "contradição em seu corpo, 

associada a erro relevante na apreciação dos elementos constantes do 

caderno processual" e conclui que o acórdão exarado no mandado de 

segurança incorreu em vício, mais especificamente, em contradição, 

motivo pelo qual os embargos de declaração foram acolhidos com efeitos 

modificativos, resultando na reforma do julgado embargado. 3. A exigência 

de regularidade fiscal para habilitação nas licitações (arts. 27, IV, e 29, III, 

da Lei nº 8.666/93) está respaldada pelo art. 195, § 3º, da C.F., todavia 

não se deve perder de vista o princípio constitucional inserido no art. 37, 

XXI, da C.F., que veda exigências que sejam dispensáveis, já que o 

objetivo é a garantia do interesse público. A habilitação é o meio do qual a 

Administração Pública dispõe para aferir a idoneidade do licitante e sua 

capacidade de cumprir o objeto da licitação. 4. É legítima a exigência 

administrativa de que seja apresentada a comprovação de regularidade 

fiscal por meio de certidões emitidas pelo órgão competente e dentro do 

prazo de validade. O ato administrativo, subordinado ao princípio da 

legalidade, só poderá ser expedido nos termos do que é determinado pela 

lei. 5. A despeito da vinculação ao edital a que se sujeita a Administração 

Pública (art. 41 da Lei nº 8.666/93), afigura-se ilegítima a exigência da 

apresentação de certidões comprobatórias de regularidade fiscal quando 

não são fornecidas, do modo como requerido pelo edital, pelo município de 

domicílio do licitante. 6. Recurso especial não provido. REsp 974854 / MA 

RECURSO ESPECIAL 2007/0177953-2 Relator(a) Ministro CASTRO MEIRA 

(1125) Órgão Julgador T2 - SEGUNDA TURMA Data do Julgamento 

6/05/2008 Data da Publicação/Fonte DJe 16/05/2008. MANDADO DE 

SEGURANÇA. LICITAÇÃO. HIPÓTESE DE INABILITAÇÃO 

DESARRAZOADA. VIOLAÇÃO À DIREITO LÍQUIDO E CERTO exigência do 

edital de publicação diária de jornal. Embora seja uma exigência que possa 

ferir o princípio da concorrência na licitação, o impetrante comprova sua 

capacidade de tiragem diária. Inabilitação indevida. Impetrante declarado 

como habilitado e vencedor do certame. Sentença não merece reforma. 

REEXAME NECESSÁRIO NÃO PROVIDO Processo REEX 

00154407320128260565 SP 0015440-73.2012.8.26.0565 Orgão Julgador 

2ª Câmara de Direito Público Publicação 01/08/2013 Julgamento 30 de 

Julho de 2013 Relator José Luiz Germano. Dessa forma, estando o direito 

em favor do impetrante, a concessão da segurança é medida impositiva. 

ISSO POSTO, e por tudo que dos autos consta, DECIDO: (a) CONCEDER A 

SEGURANÇA para garantir a participação da empresa DIONES PLEIN 

ARENHARDT EIRELI EPP nos certames nos certames n. 001/2018, 

002/2018 e 003/2018, confirmando a liminar deferida, nos termos do art. 

487, I CPC; (b) Sem custas e honorários advocatícios, conforme art. 25 da 

Lei 12.016/09 e Súmulas 512 do STF e 105 STJ; (c) Após o decurso do 

prazo para a interposição de recurso voluntário, remetam-se os autos a 

Instância Superior, por força do disposto no § 1.º do art. 14, da Lei n.º 

12.016/2009; (d) Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Cáceres, 

27 de julho de 2018. Joseane Carla Ribeiro Viana Quinto Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001681-94.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO EGUES DORADO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN CEZAR NONATO DA COSTA OAB - MT0012985A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CÁCERES (RÉU)

Outros Interessados:

JOSE DARCIO DE ANDRADE RUDNER (PERITO / INTÉRPRETE)

 

INTIMO AS PARTES A SE MANIFESTAREM A RESPEITO DO LAUDO 

PERICIAL NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002378-81.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLARA MENDES BAPTISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TANIELLY PASTICK ALVES OAB - MT22359/O (ADVOGADO)

JOICE PINTO PEREIRA DE SIQUEIRA OAB - MT0020116A (ADVOGADO)

CLEITON TUBINO SILVA OAB - MT0005239A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Secretaria Municipal de Administração de Cáceres MT (REQUERIDO)

Prefeiuta Municipal de Cáceres (REQUERIDO)

Secretaria Municipal de Saúde de Cáceres (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Trata-se de feito movido contra o MUNICÍPIO DE CÁCERES, no 

qual se se atribui à causa a quantia de menos de 60 (sessenta) salários 

mínimos. Nestes termos, por se tratar de causa que possui valor de alçada 

até 60 (sessenta) salários mínimos, na forma do artigo 2.º da Lei n.º 

12.153/2009, é de se reconhecer a competência absoluta do Juizado 

Especial da Fazenda Pública desta Comarca, conforme orienta o Superior 

Tribunal de Justiça: Processo: AgRg no AREsp 771859 / RS AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2015/0215486-8 

Relator(a): Ministro HERMAN BENJAMIN (1132) Órgão Julgador: T2 - 

SEGUNDA TURMA Data do Julgamento: 17/11/2015 Data da 

Publicação/Fonte: DJe 04/02/2016 Ementa: PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO 

ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. COMPETÊNCIA. OFENSA AO ART. 535 

DO CPC NÃO CONFIGURADA. OFENSA À RESOLUÇÃO. NORMA 

INFRALEGAL. INVIABILIDADE. REEXAME DO CONTEXTO 

FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 1. Hipótese em que o Tribunal local 

consignou que, em conformidade com o art. 2º da Lei 12.153/2009 e as 

Resoluções 887/2011-Comag, 925/2012-Comag e 1.023/2014-Comag, "é 

competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública 

processar e julgar as causas de interesse dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Territórios e dos Municípios, cujo valor não exceda 60 

salários mínimos". Pelo exposto nos autos, DECIDO: (a) Forte no art. 2.º da 

Lei n.º 12.153/2009, declino o feito em favor do Juizado Especial da 

Fazenda Pública desta Comarca; (b) Às providências. Cumpra-se. 

Cáceres, 26 de julho de 2018. Joseane Carla Ribeiro Viana Quinto Juíza de 

Direito Obs.: As petições e os demais atos que se fizerem necessários no 

PJE deverão ser produzidos no editor interno do sistema e assinados 

digitalmente, na forma da Lei n.º 11.419/2006 e Resolução n.º022/2011/TP.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007622-25.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VERA DENISE LEITE SERAFIM ESPINDOLA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA CARDOSO OAB - MT5303/O (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (RÉU)

 

AO AUTOR PARA IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007735-76.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CONCEICAO MONTEIRO DA CUNHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO MAGALHAES DE OLIVEIRA OAB - MT0009564A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (RÉU)

 

Audiência conciliação designada para 01/10/2018 15:30 CEJUSC - 

CENTRAL JUDICIÁRIA DE SOLUÇÃO DE CONFLITO DE CÁCERES.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 51945 Nr: 1272-24.2006.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KELLY APARECIDA BRUNO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL REGIONAL DE CÁCERES/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ OVELAR - OAB:8.342, 

ANDREA VICARI WEISSHEIMER - OAB:8914-OAB/MT, JOSUÉ 

AMBRÓSIO RIBEIRO - OAB:8784/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO HOMEM DE MELO - 

Procurador do Estado MT - OAB:

 Vistos, etc.

Pugna o exequente à fl. 243 pela intimação da parte executada com o fito 

de fornecer ficha financeira para a realização do cálculo contábil, no 

entanto, compete à parte credora promover os atos imprescindíveis para o 

recebimento do valor, inclusive com a juntada da documentação 

necessária e memória de cálculo, forte no art. 798 do CPC.

 Isso posto, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO:

(a) Indeferir o pleito retro, bem como intimar a parte autora para, no prazo 

de 30 (trinta) dias úteis, emendar o pleito de cumprimento de sentença, a 

fim de apresentar nos autos planilha de cálculos devidamente corrigida 

nos termos da decisão (fls. 109/110), sob pena de indeferimento do pleito;

(b) Decorrido o prazo supra, havendo ou não manifestação pelo 

requerente, volvem-me os autos conclusos;

(c) Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 18372 Nr: 2955-72.2001.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADELINO PINTO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO CARLOS FERREIRA 

MENDES - OAB:6.557-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que em 24.04.2018 estes 

autos foram remetido em carga à douta PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT e até a presente data NÃO nos devolveram. 

Isto posto, nos termos do art. 152, inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do 

CPC/15 e Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se 

os autos INTIMANDO-SE o Exmo. Procurador Geral Municipal para que no 

prazo de 3 (três) dias os devolva à Escrivania.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 23592 Nr: 4253-65.2002.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS DA COSTA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO CARLOS FERREIRA 

MENDES - OAB:6.557-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que em 24.04.2018 estes 

autos foram remetido em carga à douta PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT e até a presente data NÃO nos devolveram. 

Isto posto, nos termos do art. 152, inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do 

CPC/15 e Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se 

os autos INTIMANDO-SE o Exmo. Procurador Geral Municipal para que no 

prazo de 3 (três) dias os devolva à Escrivania.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 29209 Nr: 4291-43.2003.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DO NASCIMENTO CASTRILLON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que em 24.04.2018 estes 

autos foram remetido em carga à douta PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT e até a presente data NÃO nos devolveram. 

Isto posto, nos termos do art. 152, inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do 

CPC/15 e Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se 

os autos INTIMANDO-SE o Exmo. Procurador Geral Municipal para que no 

prazo de 3 (três) dias os devolva à Escrivania.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 29287 Nr: 4346-91.2003.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO TUBINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que em 24.04.2018 estes 

autos foram remetido em carga à douta PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT e até a presente data NÃO nos devolveram. 

Isto posto, nos termos do art. 152, inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do 

CPC/15 e Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se 

os autos INTIMANDO-SE o Exmo. Procurador Geral Municipal para que no 

prazo de 3 (três) dias os devolva à Escrivania.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 41172 Nr: 6301-26.2004.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LUCIA CARLOMAGANO 

MOLINARI - OAB:6.564-A, JOSÉ RENATO DE OLIVEIRA SILVA - 

OAB:6557

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que em 24.04.2018 estes 

autos foram remetido em carga à douta PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT e até a presente data NÃO nos devolveram. 

Isto posto, nos termos do art. 152, inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do 

CPC/15 e Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se 

os autos INTIMANDO-SE o Exmo. Procurador Geral Municipal para que no 

prazo de 3 (três) dias os devolva à Escrivania.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 61818 Nr: 7962-69.2006.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLIMPIO FELIPE DOS SANTOS, NEUZA 

JOSEFA DA S. SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que em 24.04.2018 estes 

autos foram remetido em carga à douta PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT e até a presente data NÃO nos devolveram. 

Isto posto, nos termos do art. 152, inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do 

CPC/15 e Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se 

os autos INTIMANDO-SE o Exmo. Procurador Geral Municipal para que no 

prazo de 3 (três) dias os devolva à Escrivania.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 72757 Nr: 10163-97.2007.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO RICARDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que em 24.04.2018 estes 

autos foram remetido em carga à douta PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT e até a presente data NÃO nos devolveram. 

Isto posto, nos termos do art. 152, inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do 

CPC/15 e Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se 

os autos INTIMANDO-SE o Exmo. Procurador Geral Municipal para que no 

prazo de 3 (três) dias os devolva à Escrivania.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 130828 Nr: 9507-38.2010.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NADIR CAMPOS AMARAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que em 24.04.2018 estes 

autos foram remetido em carga à douta PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT e até a presente data NÃO nos devolveram. 

Isto posto, nos termos do art. 152, inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do 

CPC/15 e Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se 

os autos INTIMANDO-SE o Exmo. Procurador Geral Municipal para que no 

prazo de 3 (três) dias os devolva à Escrivania.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 140845 Nr: 10498-77.2011.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL BENEDITO PANTALEÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR(A) DO MUNICÍPIO 

DE CÁCERES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que em 24.04.2018 estes 

autos foram remetido em carga à douta PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT e até a presente data NÃO nos devolveram. 

Isto posto, nos termos do art. 152, inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do 

CPC/15 e Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se 

os autos INTIMANDO-SE o Exmo. Procurador Geral Municipal para que no 

prazo de 3 (três) dias os devolva à Escrivania.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 140849 Nr: 10502-17.2011.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANE COSTA MARQUES BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que em 24.04.2018 estes 

autos foram remetido em carga à douta PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT e até a presente data NÃO nos devolveram. 

Isto posto, nos termos do art. 152, inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do 

CPC/15 e Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se 

os autos INTIMANDO-SE o Exmo. Procurador Geral Municipal para que no 

prazo de 3 (três) dias os devolva à Escrivania.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 140910 Nr: 10567-12.2011.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUZZON & LIMA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que em 24.04.2018 estes 

autos foram remetido em carga à douta PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT e até a presente data NÃO nos devolveram. 

Isto posto, nos termos do art. 152, inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do 

CPC/15 e Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se 

os autos INTIMANDO-SE o Exmo. Procurador Geral Municipal para que no 

prazo de 3 (três) dias os devolva à Escrivania.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 140944 Nr: 10602-69.2011.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRACY RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR(A) DO MUNICÍPIO 

DE CÁCERES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que em 24.04.2018 estes 

autos foram remetido em carga à douta PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT e até a presente data NÃO nos devolveram. 

Isto posto, nos termos do art. 152, inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do 

CPC/15 e Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se 

os autos INTIMANDO-SE o Exmo. Procurador Geral Municipal para que no 

prazo de 3 (três) dias os devolva à Escrivania.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 141069 Nr: 10729-07.2011.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA JOANA LOPES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que em 24.04.2018 estes 

autos foram remetido em carga à douta PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT e até a presente data NÃO nos devolveram. 

Isto posto, nos termos do art. 152, inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do 

CPC/15 e Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se 

os autos INTIMANDO-SE o Exmo. Procurador Geral Municipal para que no 

prazo de 3 (três) dias os devolva à Escrivania.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 141082 Nr: 10742-06.2011.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RETIFICA DE MOTORES REAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que em 24.04.2018 estes 

autos foram remetido em carga à douta PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT e até a presente data NÃO nos devolveram. 

Isto posto, nos termos do art. 152, inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do 
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CPC/15 e Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se 

os autos INTIMANDO-SE o Exmo. Procurador Geral Municipal para que no 

prazo de 3 (três) dias os devolva à Escrivania.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 141093 Nr: 10753-35.2011.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE HEBE DE ARRUDA MONTEIRO DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que em 24.04.2018 estes 

autos foram remetido em carga à douta PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT e até a presente data NÃO nos devolveram. 

Isto posto, nos termos do art. 152, inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do 

CPC/15 e Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se 

os autos INTIMANDO-SE o Exmo. Procurador Geral Municipal para que no 

prazo de 3 (três) dias os devolva à Escrivania.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 143066 Nr: 938-77.2012.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEILA SONAQUE ZUCCHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR(A) DO MUNICÍPIO 

DE CÁCERES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que em 24.04.2018 estes 

autos foram remetido em carga à douta PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT e até a presente data NÃO nos devolveram. 

Isto posto, nos termos do art. 152, inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do 

CPC/15 e Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se 

os autos INTIMANDO-SE o Exmo. Procurador Geral Municipal para que no 

prazo de 3 (três) dias os devolva à Escrivania.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 144443 Nr: 2387-70.2012.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA MARIA FONTES RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR(A) DO MUNICÍPIO 

DE CÁCERES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que em 24.04.2018 estes 

autos foram remetido em carga à douta PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT e até a presente data NÃO nos devolveram. 

Isto posto, nos termos do art. 152, inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do 

CPC/15 e Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se 

os autos INTIMANDO-SE o Exmo. Procurador Geral Municipal para que no 

prazo de 3 (três) dias os devolva à Escrivania.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 144459 Nr: 2403-24.2012.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVANO DA SILVA DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que em 24.04.2018 estes 

autos foram remetido em carga à douta PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT e até a presente data NÃO nos devolveram. 

Isto posto, nos termos do art. 152, inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do 

CPC/15 e Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se 

os autos INTIMANDO-SE o Exmo. Procurador Geral Municipal para que no 

prazo de 3 (três) dias os devolva à Escrivania.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 152089 Nr: 11028-47.2012.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA VELEDO DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR(A) DO MUNICÍPIO 

DE CÁCERES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que em 24.04.2018 estes 

autos foram remetido em carga à douta PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT e até a presente data NÃO nos devolveram. 

Isto posto, nos termos do art. 152, inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do 

CPC/15 e Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se 

os autos INTIMANDO-SE o Exmo. Procurador Geral Municipal para que no 

prazo de 3 (três) dias os devolva à Escrivania.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 61821 Nr: 7965-24.2006.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO RAMOS FARIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que em 23.04.2018 estes 

autos foram remetido em carga à douta PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT e até a presente data NÃO nos devolveram. 

Isto posto, nos termos do art. 152, inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do 

CPC/15 e Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se 

os autos INTIMANDO-SE o Exmo. Procurador Geral Municipal para que no 

prazo de 3 (três) dias os devolva à Escrivania.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 73195 Nr: 10606-48.2007.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HUMBERTO SOARES RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que em 23.04.2018 estes 

autos foram remetido em carga à douta PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT e até a presente data NÃO nos devolveram. 

Isto posto, nos termos do art. 152, inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do 

CPC/15 e Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se 

os autos INTIMANDO-SE o Exmo. Procurador Geral Municipal para que no 

prazo de 3 (três) dias os devolva à Escrivania.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 83614 Nr: 10009-45.2008.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELICIA EGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que em 23.04.2018 estes 

autos foram remetido em carga à douta PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT e até a presente data NÃO nos devolveram. 

Isto posto, nos termos do art. 152, inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do 

CPC/15 e Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se 

os autos INTIMANDO-SE o Exmo. Procurador Geral Municipal para que no 
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prazo de 3 (três) dias os devolva à Escrivania.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 93900 Nr: 8977-68.2009.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS JOSÉ DO AMARAL E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que em 17.04.2018 estes 

autos foram remetido em carga à douta PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT e até a presente data NÃO nos devolveram. 

Isto posto, nos termos do art. 152, inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do 

CPC/15 e Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se 

os autos INTIMANDO-SE o Exmo. Procurador Geral Municipal para que no 

prazo de 3 (três) dias os devolva à Escrivania.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 140331 Nr: 9967-88.2011.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON MARTINS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR(A) DO MUNICÍPIO 

DE CÁCERES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que em 17.04.2018 estes 

autos foram remetido em carga à douta PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT e até a presente data NÃO nos devolveram. 

Isto posto, nos termos do art. 152, inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do 

CPC/15 e Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se 

os autos INTIMANDO-SE o Exmo. Procurador Geral Municipal para que no 

prazo de 3 (três) dias os devolva à Escrivania.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 155939 Nr: 3526-23.2013.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELIA REGINA DE MATTOS PRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELIA REGINA DE MATTOS 

PRADO - OAB:8961

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT - OAB:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que em 17.04.2018 estes 

autos foram remetido em carga à douta PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT e até a presente data NÃO nos devolveram. 

Isto posto, nos termos do art. 152, inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do 

CPC/15 e Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se 

os autos INTIMANDO-SE o Exmo. Procurador Geral Municipal para que no 

prazo de 3 (três) dias os devolva à Escrivania.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 140367 Nr: 10003-33.2011.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTER CATARINA DOS PASSOS VELOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR(A) DO MUNICÍPIO 

DE CÁCERES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que em 23.04.2018 estes 

autos foram remetido em carga à douta PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT e até a presente data NÃO nos devolveram. 

Isto posto, nos termos do art. 152, inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do 

CPC/15 e Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se 

os autos INTIMANDO-SE o Exmo. Procurador Geral Municipal para que no 

prazo de 3 (três) dias os devolva à Escrivania.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 62361 Nr: 8659-90.2006.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEUSA DA CONCEIÇÃO MENACHO DE 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que em 12.04.2018 estes 

autos foram remetido em carga à douta PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT e até a presente data NÃO nos devolveram. 

Isto posto, nos termos do art. 152, inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do 

CPC/15 e Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se 

os autos INTIMANDO-SE o Exmo. Procurador Geral Municipal para que no 

prazo de 3 (três) dias os devolva à Escrivania.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 62425 Nr: 8713-56.2006.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMPELCO COM. E IMP. DE ELET. DOMÉSTICOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que em 12.04.2018 estes 

autos foram remetido em carga à douta PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT e até a presente data NÃO nos devolveram. 

Isto posto, nos termos do art. 152, inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do 

CPC/15 e Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se 

os autos INTIMANDO-SE o Exmo. Procurador Geral Municipal para que no 

prazo de 3 (três) dias os devolva à Escrivania.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 73051 Nr: 10437-61.2007.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO PINHEIRO S. CRUZ - ESP.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que em 12.04.2018 estes 

autos foram remetido em carga à douta PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT e até a presente data NÃO nos devolveram. 

Isto posto, nos termos do art. 152, inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do 

CPC/15 e Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se 

os autos INTIMANDO-SE o Exmo. Procurador Geral Municipal para que no 

prazo de 3 (três) dias os devolva à Escrivania.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 73133 Nr: 10535-46.2007.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ THADEU DOS SANTOS MESQUITA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que em 12.04.2018 estes 

autos foram remetido em carga à douta PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT e até a presente data NÃO nos devolveram. 

Isto posto, nos termos do art. 152, inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do 

CPC/15 e Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se 

os autos INTIMANDO-SE o Exmo. Procurador Geral Municipal para que no 
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prazo de 3 (três) dias os devolva à Escrivania.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 93365 Nr: 8468-40.2009.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE DARCY DE SOUZA PESTRE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que em 12.04.2018 estes 

autos foram remetido em carga à douta PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT e até a presente data NÃO nos devolveram. 

Isto posto, nos termos do art. 152, inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do 

CPC/15 e Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se 

os autos INTIMANDO-SE o Exmo. Procurador Geral Municipal para que no 

prazo de 3 (três) dias os devolva à Escrivania.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 130763 Nr: 9440-73.2010.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL ALDERICO S. E OUTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que em 12.04.2018 estes 

autos foram remetido em carga à douta PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT e até a presente data NÃO nos devolveram. 

Isto posto, nos termos do art. 152, inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do 

CPC/15 e Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se 

os autos INTIMANDO-SE o Exmo. Procurador Geral Municipal para que no 

prazo de 3 (três) dias os devolva à Escrivania.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 139855 Nr: 9479-36.2011.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VENTURA ORTIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR(A) DO MUNICÍPIO 

DE CÁCERES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que em 12.04.2018 estes 

autos foram remetido em carga à douta PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT e até a presente data NÃO nos devolveram. 

Isto posto, nos termos do art. 152, inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do 

CPC/15 e Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se 

os autos INTIMANDO-SE o Exmo. Procurador Geral Municipal para que no 

prazo de 3 (três) dias os devolva à Escrivania.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 140003 Nr: 9633-54.2011.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE AGENOR DA SILVA FREIRE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que em 12.04.2018 estes 

autos foram remetido em carga à douta PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT e até a presente data NÃO nos devolveram. 

Isto posto, nos termos do art. 152, inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do 

CPC/15 e Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se 

os autos INTIMANDO-SE o Exmo. Procurador Geral Municipal para que no 

prazo de 3 (três) dias os devolva à Escrivania.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 140049 Nr: 9679-43.2011.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRUZ NELSON SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR(A) DO MUNICÍPIO 

DE CÁCERES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que em 12.04.2018 estes 

autos foram remetido em carga à douta PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT e até a presente data NÃO nos devolveram. 

Isto posto, nos termos do art. 152, inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do 

CPC/15 e Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se 

os autos INTIMANDO-SE o Exmo. Procurador Geral Municipal para que no 

prazo de 3 (três) dias os devolva à Escrivania.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 140254 Nr: 9888-12.2011.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO RAMOS FARIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que em 12.04.2018 estes 

autos foram remetido em carga à douta PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT e até a presente data NÃO nos devolveram. 

Isto posto, nos termos do art. 152, inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do 

CPC/15 e Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se 

os autos INTIMANDO-SE o Exmo. Procurador Geral Municipal para que no 

prazo de 3 (três) dias os devolva à Escrivania.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 140322 Nr: 9958-29.2011.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VICENTE EVARISTO FILGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR(A) DO MUNICÍPIO 

DE CÁCERES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que em 12.04.2018 estes 

autos foram remetido em carga à douta PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT e até a presente data NÃO nos devolveram. 

Isto posto, nos termos do art. 152, inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do 

CPC/15 e Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se 

os autos INTIMANDO-SE o Exmo. Procurador Geral Municipal para que no 

prazo de 3 (três) dias os devolva à Escrivania.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 140323 Nr: 9959-14.2011.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VICENTE EVARISTO FILGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que em 12.04.2018 estes 

autos foram remetido em carga à douta PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT e até a presente data NÃO nos devolveram. 

Isto posto, nos termos do art. 152, inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do 

CPC/15 e Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se 

os autos INTIMANDO-SE o Exmo. Procurador Geral Municipal para que no 

prazo de 3 (três) dias os devolva à Escrivania.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 61752 Nr: 8046-70.2006.811.0006

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1030631/7/2018 Página 74 de 610



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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ FERREIRA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que em 13.04.2018 estes 

autos foram remetido em carga à douta PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT e até a presente data NÃO nos devolveram. 

Isto posto, nos termos do art. 152, inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do 

CPC/15 e Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se 

os autos INTIMANDO-SE o Exmo. Procurador Geral Municipal para que no 

prazo de 3 (três) dias os devolva à Escrivania.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 93364 Nr: 8487-46.2009.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO MIGUEL CALIX

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR(A) DO MUNICÍPIO 

DE CÁCERES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que em 13.04.2018 estes 

autos foram remetido em carga à douta PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT e até a presente data NÃO nos devolveram. 

Isto posto, nos termos do art. 152, inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do 

CPC/15 e Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se 

os autos INTIMANDO-SE o Exmo. Procurador Geral Municipal para que no 

prazo de 3 (três) dias os devolva à Escrivania.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 140481 Nr: 10121-09.2011.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRACINDA DE MIRANDA LARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que em 13.04.2018 estes 

autos foram remetido em carga à douta PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT e até a presente data NÃO nos devolveram. 

Isto posto, nos termos do art. 152, inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do 

CPC/15 e Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se 

os autos INTIMANDO-SE o Exmo. Procurador Geral Municipal para que no 

prazo de 3 (três) dias os devolva à Escrivania.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 140532 Nr: 10174-87.2011.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VICENTE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR(A) DO MUNICÍPIO 

DE CÁCERES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que em 13.04.2018 estes 

autos foram remetido em carga à douta PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT e até a presente data NÃO nos devolveram. 

Isto posto, nos termos do art. 152, inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do 

CPC/15 e Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se 

os autos INTIMANDO-SE o Exmo. Procurador Geral Municipal para que no 

prazo de 3 (três) dias os devolva à Escrivania.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 140552 Nr: 10194-78.2011.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. OPOLSKI JUNIOR -AUTO PEÇAS - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR(A) DO MUNICÍPIO 

DE CÁCERES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que em 13.04.2018 estes 

autos foram remetido em carga à douta PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT e até a presente data NÃO nos devolveram. 

Isto posto, nos termos do art. 152, inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do 

CPC/15 e Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se 

os autos INTIMANDO-SE o Exmo. Procurador Geral Municipal para que no 

prazo de 3 (três) dias os devolva à Escrivania.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 140558 Nr: 10200-85.2011.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ VELOSO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que em 13.04.2018 estes 

autos foram remetido em carga à douta PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT e até a presente data NÃO nos devolveram. 

Isto posto, nos termos do art. 152, inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do 

CPC/15 e Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se 

os autos INTIMANDO-SE o Exmo. Procurador Geral Municipal para que no 

prazo de 3 (três) dias os devolva à Escrivania.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 140646 Nr: 10293-48.2011.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO ALDEMAR RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que em 13.04.2018 estes 

autos foram remetido em carga à douta PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT e até a presente data NÃO nos devolveram. 

Isto posto, nos termos do art. 152, inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do 

CPC/15 e Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se 

os autos INTIMANDO-SE o Exmo. Procurador Geral Municipal para que no 

prazo de 3 (três) dias os devolva à Escrivania.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 140654 Nr: 10302-10.2011.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NADIR MARQUES GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que em 13.04.2018 estes 

autos foram remetido em carga à douta PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT e até a presente data NÃO nos devolveram. 

Isto posto, nos termos do art. 152, inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do 

CPC/15 e Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se 

os autos INTIMANDO-SE o Exmo. Procurador Geral Municipal para que no 

prazo de 3 (três) dias os devolva à Escrivania.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 143521 Nr: 1429-84.2012.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DE LOURDES SEVERINO BARBOSA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR(A) DO MUNICÍPIO 

DE CÁCERES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que em 13.04.2018 estes 

autos foram remetido em carga à douta PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT e até a presente data NÃO nos devolveram. 

Isto posto, nos termos do art. 152, inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do 

CPC/15 e Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se 

os autos INTIMANDO-SE o Exmo. Procurador Geral Municipal para que no 

prazo de 3 (três) dias os devolva à Escrivania.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 144235 Nr: 2169-42.2012.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA NASCIMENTO CASTRILLON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR(A) DO MUNICÍPIO 

DE CÁCERES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que em 13.04.2018 estes 

autos foram remetido em carga à douta PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT e até a presente data NÃO nos devolveram. 

Isto posto, nos termos do art. 152, inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do 

CPC/15 e Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se 

os autos INTIMANDO-SE o Exmo. Procurador Geral Municipal para que no 

prazo de 3 (três) dias os devolva à Escrivania.

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002986-16.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA VALMIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAMELA MORINIGO DE SOUZA OAB - MT0021802A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARLUCI APARECIDA DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RINALDO SOUZA FAUSTINO OAB - MT22867/O (ADVOGADO)

 

manifeste o reclamante em 5 dias

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)

 

RECLAMANTE NO PRAZO LEGAL IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010645-88.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

D M DE SOUZA LARA MOVEIS E UTILIDADES - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR OAB - MT23137/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO FLORENCIO (EXECUTADO)

 

MANIFESTE O(A) EXEQUENTE EM 5 DIAS ACERCA DA CERTIDÃO RETRO, 

SOB PENA DE REMESSA DOS AUTOS AO ARQUIVO

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011254-76.2013.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUANDER ALVES PASSBERG (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NOVA PONTOCOM COMERCIO ELETRONICO S/A (CASAS BAHIA) 

(EXECUTADO)

NOVA CASA BAHIA S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE OAB - MG0056543A-A 

(ADVOGADO)

FABIO DAVANSO DOS SANTOS OAB - MS0013979A (ADVOGADO)

 

INTIMAR A(S) PARTE(S) DA R. SENTENÇA RETRO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006382-98.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CESAR GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO ALMEIDA GONCALVES OAB - MT13355/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado da 

Parte, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à 

audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado 

Data: 14/08/2018 Hora: 13:00 (MT), devendo comparecer ao ato 

acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001126-43.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WALKIRIA PAULINA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (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: 13/08/2018 Hora: 13:00(MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006417-58.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERSON DA SILVA POQUIVIQUI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado da 

Parte, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à 

audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado 

Data: 14/08/2018 Hora: 13:15 (MT), devendo comparecer ao ato 

acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001146-34.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES BALDO RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR OAB - MT0009353A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado da 

Parte, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à 

audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado 

Data: 14/08/2018 Hora: 13:30 (MT), devendo comparecer ao ato 

acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1001132-50.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROZALINA MARIA DE OLIVEIRA (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: 13/08/2018 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: 1006466-02.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE VIVIANE DA SILVA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO ALMEIDA GONCALVES OAB - MT13355/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado da 

Parte, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à 

audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado 

Data: 14/08/2018 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: 1001149-86.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WEVERTON DOMINGOS E COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado da 

Parte, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à 

audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado 

Data: 14/08/2018 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: 1001150-71.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE REIS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado da 

Parte, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à 

audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado 

Data: 14/08/2018 Hora: 14:15 (MT), devendo comparecer ao ato 

acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012226-41.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA ROCHA SILVA (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)

 

Processo: 8012226-41.2016.8.11.0006 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. 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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001152-41.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DIOGO MANOEL DOS ANJOS (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:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado da 

Parte, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à 

audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado 

Data: 14/08/2018 Hora: 14:30 (MT), devendo comparecer ao ato 

acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001033-80.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LEDIR PIRES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO COLLEGIO ALVES OAB - MT0005403A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LIRIO DOS VALES TRANSPORTES E FRETAMENTO LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1001033-80.2018.8.11.0006. EXEQUENTE: LEDIR PIRES DA SILVA 

EXECUTADO: LIRIO DOS VALES TRANSPORTES E FRETAMENTO LTDA 

Vistos, etc. Os extratos de andamentos processuais extraídos do sítio do 

TJMT possuem somente caráter informativo. Nos termos do artigo 321 do 

Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte exequente, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial consistente em colacionar aos 

autos cópia da certidão de trânsito em julgado da sentença exequenda. 

Cumprida a determinação ou decorrido o prazo, conclusos. Cumpra-se. 

CÁCERES, 17 de julho de 2018. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001133-35.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA MARIA LOURENCO DA SILVA (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: 13/08/2018 Hora: 14:15(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: 1001153-26.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOACIR DE MORAES RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado da 

Parte, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à 

audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado 

Data: 14/08/2018 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: 1001135-05.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA LOURENCA DA SILVA (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: 13/08/2018 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: 1001154-11.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANE DA CUNHA RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado da 

Parte, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à 

audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado 

Data: 14/08/2018 Hora: 15:00 (MT), devendo comparecer ao ato 

acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010952-42.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LILIA DIAS FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE RECORRIDA PARA APRESENTAR AS 

CONTRARRAZÕES

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001138-57.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SANTANA NEVES LEITE (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: 13/08/2018 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: 1001155-93.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DAVI EURICO DA SILVA (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 da 

Parte, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à 

audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado 

Data: 14/08/2018 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: 8010792-17.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HUGO FERNANDO MARTINS - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE RECORRIDA PARA APRESENTAR AS 

CONTRARRAZÕES

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001141-12.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO FRANCISCO DO NASCIMENTO (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: 13/08/2018 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: 1006489-45.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA FERREIRA DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado da 

Parte, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à 

audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado 

Data: 14/08/2018 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: 1005380-93.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO DIAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado da 

Parte, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à 

audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado 

Data: 14/08/2018 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: 1001142-94.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON RAMOS DA SILVA (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: 13/08/2018 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: 1006622-87.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOELMA GONCALVES FARIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado da 

Parte, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à 

audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado 

Data: 14/08/2018 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: 1001143-79.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DIVALDO PENHA DELUQUI (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: 13/08/2018 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: 8010579-11.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO AUGUSTO BUENO (REQUERENTE)

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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8010579-11.2016.8.11.0006. REQUERENTE: THIAGO AUGUSTO BUENO 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Nos termos do art. 1.023, § 2°, do 

CPC, intime-se a parte embargada para se manifestar no prazo de 05 

(cinco) dias. Após, conclusos. Cumpra-se. CÁCERES, 25 de junho de 

2018.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000089-15.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO RODRIGUES DO NASCIMENTO (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)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado da 

Parte, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à 

audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado 

Data: 14/08/2018 Hora: 16:30 (MT), devendo comparecer ao ato 

acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000089-15.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO RODRIGUES DO NASCIMENTO (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)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado da 

Parte, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à 

audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado 

Data: 14/08/2018 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: 1005397-32.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO MELGAR DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado da 

Parte, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à 

audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado 

Data: 14/08/2018 Hora: 17:15 (MT), devendo comparecer ao ato 

acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011745-20.2012.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE ANTONIO DA SILVA MOURA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE ANTONIO DA SILVA MOURA OAB - MT14031-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO AMATO PISSINI OAB - MT0013842S (ADVOGADO)

 

intimo o/a Executado/a, para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento do montante atualizado, consoante cálculo apresentado 

pelo(a) Exequente, cientificando que caso não seja efetuado o pagamento 

no prazo legal, será acrescida a pena de multa de 10% (dez pontos 

percentuais). (CPC, art. 523)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005078-64.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE JESUS PINHEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado da 

Parte, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à 

audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado 

Data: 14/08/2018 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: 1001144-64.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (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: 13/08/2018 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: 8011001-83.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALIZIO MARCELINO MASSAVI (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)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE RECORRIDA PARA APRESENTAR AS 

CONTRARRAZÕES

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001145-49.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA DA SILVA JARDIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (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: 13/08/2018 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: 1006615-95.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JACKSON RODRIGUES LEITE DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado da 

Parte, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à 

audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado 

Data: 14/08/2018 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: 1006252-11.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DAVI PEREIRA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO ALMEIDA GONCALVES OAB - MT13355/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 13/08/2018 Hora: 17:30(MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011098-83.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCILENE JESUINE DOS SANTOS ASSUNCAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Vistos, etc. Para a análise do 

pedido de Justiça Gratuita formulado pelo recorrente, deverá o recorrente, 

no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar declaração de hipossuficiência 

atualizada ou outro documento que comprove que o recolhimento do 

preparo prejudicará seu sustento próprio ou de sua família, haja vista que 

a gratuidade de justiça é automática somente em primeira instância. 

Intime-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005381-78.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA FRANCISCA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado da 

Parte, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à 

audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado 

Data: 14/08/2018 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: 1006337-94.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO DE LIMA (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)

 

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: 
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13/08/2018 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: 1001130-80.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON APARECIDO DAS NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES 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: 

13/08/2018 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: 1001134-20.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON RIBEIRO SOUZA (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)

 

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: 

13/08/2018 Hora: 14:30(MT), devendo comparecer ao ato acompanhado 

de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005407-76.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

AMILTON ORTIZ RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado da 

Parte, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à 

audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado 

Data: 14/08/2018 Hora: 17:30 (MT), devendo comparecer ao ato 

acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001136-87.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELSON SANTANA DAS NEVES (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)

 

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: 

13/08/2018 Hora: 15:00(MT), devendo comparecer ao ato acompanhado 

de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005334-07.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SYRLEI CLAUDIA DA SILVA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI 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 da 

Parte, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à 

audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado 

Data: 14/08/2018 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: 1005478-78.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL FRANCA ELIAS (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)

 

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: 

13/08/2018 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: 1003735-67.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON LUIZ DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1003735-67.2016.8.11.0006. REQUERENTE: ROBSON LUIZ DE ARRUDA 

REQUERIDO: BANCO ITAUCARD S/A Vistos, etc. Intime-se pessoalmente o 

requerente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, comprove sua 

hipossuficiência financeira. Cumprida a determinação ou decorrido o 

prazo, conclusos. Cumpra-se. CÁCERES, 20 de junho de 2018.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005538-51.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RONEY COSTA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN BOTELHO OAB - MT0017641A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado da 

Parte, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à 

audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado 

Data: 15/08/2018 Hora: 13:00 (MT), devendo comparecer ao ato 

acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002366-38.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SILVAN SOUZA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE RECORRIDA PARA APRESENTAR AS 

CONTRARRAZÕES

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006629-79.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ DOS SANTOS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado da 

Parte, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à 

audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado 

Data: 15/08/2018 Hora: 13:15 (MT), devendo comparecer ao ato 

acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010775-78.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

IVANA CELIA DA CRUZ LOBATO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAWRENCE OLIVEIRA BARRETO OAB - MT0017370A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(REQUERIDO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA REQUERENTE PARA IMPUGNAR A 

CONTESTAÇÃO .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005291-70.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALZENIRA VICENTE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado da 

Parte, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à 

audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado 

Data: 15/08/2018 Hora: 13:30 (MT), devendo comparecer ao ato 

acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001128-13.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WALKIRIA PAULINA DA SILVA (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)

 

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: 13/08/2018 Hora: 13:30(MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006631-49.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VALTER SILVA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado da 

Parte, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à 

audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado 

Data: 15/08/2018 Hora: 14:15 (MT), devendo comparecer ao ato 

acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010921-22.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALICIA ORTEGA LEDESMA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de ação 

movida por Alicia Ortega Ledesma dos Santos em desfavor de Embratel 

TVSAT Telecomunicações S.A. Proferida sentença, a parte requerente 

interpôs recurso inominado. Instada a comprovar seu estado atual de 

hipossuficiência, a parte recorrente deixou transcorrer o prazo. Vieram os 

autos conclusos. É o breve relato. Passa-se a decidir. Conforme se 

depreende nos autos, verifica-se que a parte recorrente quedou-se inerte 

quando intimada a comprovar que encontra-se hipossuficiente, como 

tampouco efetuou o preparo recursal. Isto posto, não recebe-se o recurso 

interposto, ante a sua deserção. Arquivem-se os autos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001127-28.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WALKIRIA PAULINA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL 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: 13/08/2018 Hora: 13:15 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011059-86.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEIR DA SILVA BRAGA (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:

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 CÁCERES DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de ação 

movida por Valdeir da Silva Braga em desfavor de Banco Bradesco S.A. 

Proferida sentença, a parte requerente interpôs recurso inominado. 

Instada a comprovar seu estado atual de hipossuficiência, a parte 

recorrente deixou transcorrer o prazo. Vieram os autos conclusos. É o 

breve relato. Passa-se a decidir. Conforme se depreende nos autos, 

verifica-se que a parte recorrente quedou-se inerte quando intimada a 
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comprovar que encontra-se hipossuficiente, como tampouco efetuou o 

preparo recursal. Isto posto, não recebe-se o recurso interposto, ante a 

sua deserção. Arquivem-se os autos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001182-76.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELTON DA SILVA FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCEL LUERSEN OAB - MT14419/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado da 

Parte, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à 

audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado 

Data: 15/08/2018 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: 8010965-41.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA KELI SOBRINHO (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de ação 

movida por Marcia Keli Sobrinho em desfavor de Vivo S.A. Proferida 

sentença, a parte requerente interpôs recurso inominado. Instada a 

comprovar seu estado atual de hipossuficiência, a parte recorrente deixou 

transcorrer o prazo. Vieram os autos conclusos. É o breve relato. 

Passa-se a decidir. Conforme se depreende nos autos, verifica-se que a 

parte recorrente quedou-se inerte quando intimada a comprovar que 

encontra-se hipossuficiente, como tampouco efetuou o preparo recursal. 

Isto posto, não recebe-se o recurso interposto, ante a sua deserção. 

Arquivem-se os autos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001139-42.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LILIAM FATIMA DE SA E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO 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: 13/08/2018 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: 8011076-25.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA GONCALVES (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:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de ação 

movida por Aparecida Gonçalves em desfavor de Tim Celular S.A. 

Proferida sentença, a parte requerente interpôs recurso inominado. 

Instada a comprovar seu estado atual de hipossuficiência, a parte 

recorrente se manifestou requerendo a desistência do recurso interposto. 

Dessa forma, arquivem-se os autos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010375-64.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANNE CHRISTINNE DE LIMA VIEGAS COLLEGIO ALVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012495A (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 CÁCERES Procedo a INTIMAÇÃO de ANNE 

CHRISTINNE DE LIMA VIEGAS COLLEGIO ALVES, na qualidade de 

EXEQUENTE, do inteiro teor da sentença, cuja cópia segue abaixo 

transcrita do processo indicado. DECISÃO Numero do Processo: 

8010375-64.2016.8.11.0006 EXEQUENTE: ANNE CHRISTINNE DE LIMA 

VIEGAS COLLEGIO ALVES EXECUTADO: SECRETARIA DE ESTADO DE 

FAZENDA - SEFAZ MT Vistos, em correição. Homologo o calculo 

apresentado no valor de R$ 1.715,08 (hum mil setecentos e quinze reais e 

oito centavos). Requisite-se diretamente ao Procurador Geral do Estado de 

Mato Grosso o pagamento da RPV no valor de R$ 1.715,08 (hum mil 

setecentos e quinze reais e oito centavos), devendo a Fazenda Pública 

atentar-se quanto às deduções legais, forte no art. 535, § 3º, inciso II, do 

CPC c/c art. 13, inciso I, da Lei 12.153/2009, devendo o ente público, em 

10 (dez) dias, após o termino do prazo consignado no artigo supra citado 

(dois meses), carrear nos autos o comprovante de pagamento do débito 

exequendo, sob pena de sequestro. Não havendo nos autos, intime-se a 

parte Autora para informar os dados bancários para depósito, no prazo de 

10 (dez) dias. Havendo informação de liquidação, expeça-se o 

competente alvará para levantamento, observando os dados bancários 

informados pelo Exequente. Decorrido o prazo sem manifestação do 

Executado sobre o pagamento, voltem-me conclusos. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Cáceres, 30/01/2017 Hanae Yamamura de 

Oliveira Juíza de Direito CÁCERES , 30 de julho de 2018. ELIELZE 

MARQUES DO AMARAL Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001140-27.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEMEIRE FATIMA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

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: 13/08/2018 Hora: 15:45(MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010374-79.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO COLLEGIO ALVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012495A (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 CÁCERES Procedo a INTIMAÇÃO de ADRIANO 
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COLLÉGIO ALVES, na qualidade de EXEQUENTE, do inteiro teor da 

sentença que segue abaixo transcrita. DECISÃO Numero do Processo: 

8010374-79.2016.8.11.0006 EXEQUENTE: ADRIANO COLLEGIO ALVES 

EXECUTADO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT Vistos, 

em correição. Homologo o calculo apresentado no valor de R$ 4.287,62 

(quatro mil duzentos e oitenta e sete reais e sessenta e dois centavos). 

Requisite-se diretamente ao Procurador Geral do Estado de Mato Grosso o 

pagamento da RPV no valor de R$ 4.287,62 (quatro mil duzentos e oitenta 

e sete reais e sessenta e dois centavos), devendo a Fazenda Pública 

atentar-se quanto às deduções legais, forte no art. 535, § 3º, inciso II, do 

CPC c/c art. 13, inciso I, da Lei 12.153/2009, devendo o ente público, em 

10 (dez) dias, após o termino do prazo consignado no artigo supra citado 

(dois meses), carrear nos autos o comprovante de pagamento do débito 

exequendo, sob pena de sequestro. Não havendo nos autos, intime-se a 

parte Autora para informar os dados bancários para depósito, no prazo de 

10 (dez) dias. Havendo informação de liquidação, expeça-se o 

competente alvará para levantamento, observando os dados bancários 

informados pelo Exequente. Decorrido o prazo sem manifestação do 

Executado sobre o pagamento, voltem-me conclusos. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Cáceres, 30/01/2017 Hanae Yamamura de 

Oliveira Juíza de Direito CÁCERES, 30 de julho de 2018. ELIELZE 

MARQUES DO AMARAL Gestor(a) Judiciário(a) assina por ordem da MM. 

Juíza

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001191-38.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MONIQUE APARECIDA RODRIGUES CINTRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado da 

Parte, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à 

audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado 

Data: 15/08/2018 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: 1001196-60.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VANICLEIA TOMICHA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT0010309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado da 

Parte, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à 

audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado 

Data: 15/08/2018 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: 1001198-30.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELVIO FERNANDO LANDIVAR DO ROSARIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT0010309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado da 

Parte, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à 

audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado 

Data: 15/08/2018 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: 1005330-67.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO RODRIGUES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN BOTELHO OAB - MT0017641A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado da 

Parte, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à 

audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado 

Data: 15/08/2018 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: 1001187-98.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NEIDE FRANCISCO VIEIRA (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:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado da 

Parte, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à 

audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado 

Data: 15/08/2018 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: 1001200-97.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA APARECIDA FRANCISCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT0010309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado da 

Parte, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à 

audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado 

Data: 15/08/2018 Hora: 17:30 (MT), devendo comparecer ao ato 

acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001210-44.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLARA APARECIDA RAMOS DA SILVA NOBREGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR OAB - MT23137/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GERALDO MAGELA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado da 

Parte, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à 

audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado 

Data: 15/08/2018 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: 1001194-90.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PIM & PIM LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILSON OLIVEIRA SOBRINHO OAB - MT0011083A (ADVOGADO)

ADALTO SALES DE MATOS JUNIOR OAB - MT0014603A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JANE DE ARRUDA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado da 

Parte, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à 

audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado 
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Data: 15/08/2018 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: 1002931-65.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SABRINA BARBOSA BINDA SCANDOLARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO OAB - MT0020983A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SS COMERCIO DE COSMETICOS E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado da 

Parte, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à 

audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado 

Data: 15/08/2018 Hora: 14:00 (MT), devendo comparecer ao ato 

acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Hanae Yamamura de Oliveira Gabriel

 Cod. Proc.: 199012 Nr: 2873-16.2016.811.0006

 AÇÃO: Crimes Ambientais->Processo Especial de Leis 

Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANSELMO CONCEIÇÃO SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIONELY ARAUJO VIEGAS 

- OAB:2684

 INTIMO O ADVOGADO DO DENUNCIADO, DR. MARIONELY ARAUJO 

VIEGAS, A COMPARECER À AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO 

DESIGNADA PARA O DIA 15 DE AGOSTO DE 2018 ÀS 15:00 HORAS NA 

SALA DE AUDIENCIAS DO GABINETE DA 5ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL 

DE CÁCERES-MT, DEVENDO ESTAR ACOMPANHADO DE SEU CLIENTE, 

BEM COMO DAS TESTEMUNHAS DE DEFESA, INDEPENDENTE DE 

INTIMAÇÃO PESSOAL.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Hanae Yamamura de Oliveira Gabriel

 Cod. Proc.: 165694 Nr: 2760-33.2014.811.0006

 AÇÃO: Crimes Ambientais->Processo Especial de Leis 

Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RANIERES LEITE DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO CORBELINO 

- OAB:9898

 INTIMO O ADVOGADO DO DENUNCIADO, DR. MARCO ANTONIO 

CORBELINO, A COMPARECER À AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E 

JULGAMENTO DESIGNADA PARA O DIA 15 DE AGOSTO DE 2018 ÀS 

14:15 HORAS NA SALA DE AUDIENCIAS NO GABINETE DA 5ª VARA DO 

JUIZADO ESPECIAL DE CÁCERES-MT, DEVENDO ESTAR ACOMPANHADO 

DE SEU CLIENTE, BEM COMO DAS TESTEMUNHAS DE DEFESA, 

IDEPENDENTE DE INTIMAÇÃO PESSOAL.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 212741 Nr: 1415-27.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRO JOSÉ BATISTA, FAGNER 

JUNIOR DA SILVA, JOSÉ BALTAZAR DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ TADEU DOS SANTOS 

MESQUITA - OAB:OAB 7836/MT, LUCY ROSA DA SILVA - OAB:2613/O

 Vistos etc,

Aportou aos autos petição do Requerente APARECIDO BALTAZAR DE 

OLIVEIRA às fls. 284/285 e Embargos Declaratórios interpostos pela 

defesa do réu ALESSANDRO JOSÉ BATISTA, fls. 287/288.

 Em análise aos pedidos verifico que estes não merecem acolhimento.

 Não há se falar deferimento de pedido, porquanto as questões já foram 

analisadas às fls. 280 e 280, vº, sendo incabível tal medida, ocasião em 

que a defesa deveria socorrer-se do Recurso de Apelação e não do 

pedido que ora se analisa.

 Assim, as razões e entendimento desta Magistrada já constam da referida 

decisão, não havendo se falar em nova análise do pedido.

 Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de fls. 284/285 e não recebo os 

embargos declaratórios de fls. 287/288, por ausência de contradição. 

Houve provimento jurisdicional, cujas razões são motivo de irresignação 

da defesa. Logo, não há que se falar em Embargos Declaratórios.

 No mais, certificada a tempestividade do Termo de Apelação interposto 

pelo réu JOSÉ BALTAZAR DE OLIVEIRA, conforme se infere à fl. 282, 

RECEBO-O.

 Dê-se vista dos autos à Defesa do sentenciado JOSÉ BALTAZAR DE 

OLIVEIRA para que, no prazo legal, apresente as razões recursais. Após, 

abra-se vista dos autos ao Ministério Público para que ofereça as 

contrarrazões.

Juntadas as devidas peças, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de 

Justiça.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 229981 Nr: 1169-94.2018.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO FRANCISCO 

LEITE - OAB:22853/MT

 Vistos etc,

Certificada a tempestividade do Termo de Apelação interposto pelo réu 

LUCINEI MARINHO DA SILVA, conforme se infere à fl. 233, RECEBO-O.

 E, considerando o teor da certidão de fl. 233, nomeio a Defensoria Pública 

atuante nesta vara, para patrocinar os interesses do réu, devendo ser 

intimada para, no prazo legal, apresentar as razões recursais.

 Após, abra-se vista dos autos ao Ministério Público para que ofereça as 

contrarrazões.

Juntadas as devidas peças, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de 

Justiça.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 206943 Nr: 7943-14.2016.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CICERO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CARLOS 

CARVALHO FARIA - OAB:

 Ex Positis, e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE 

a denúncia, para CONDENAR o denunciado CÍCERO DOS SANTOS, vulgo 

“Joel dos Teclados”, brasileiro, divorciado, cabelereiro, natural de Santa 

Albertina/SP, nascido aos 28/11/1963, portador do RG nº. 508013, e CPF 

nº. 352.778.231-15, filho de Vital dos Santos e Maria Geralda dos Santos, 

residente na Rua “D”, s/nº., Bairro santa Catarina, Cáceres/MT, como 

incurso nas penas do artigo 218-B, “caput”, do Código Penal. (...)razão 

pela qual torno-a DEFINITIVA EM 05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES 

DE RECLUSÃO E 13 (TREZE) DIAS-MULTA SOBRE 1/30 DO MAIOR 

SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE AO TEMPO DO FATO, à mingua de outras 

causas modificativas da pena. Considerando que o réu é reincidente (fl. 

162/163), bem como que o delito por ele praticado cuida-se de crime 

hediondo, fixo o REGIME SEMIABERTO para o início da pena, nos termos 

do Art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal. Considerando o fato de que o réu 

respondeu o processo em liberdade, bem como que não se encontram 

presentes os requisitos ensejadores de sua prisão preventiva prevista no 

artigo 312 do CPP, CONCEDO-LHE O DIREITO DE APELAR EM 

LIBERDADE.Incabível a substituição da pena e o sursis.Após o trânsito em 

julgado, inscreva-se o nome do Réu no rol dos culpados e expeça-se Guia 
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de Execução Penal.Condeno-o ao pagamento das custas e despesas 

processuais.Efetue-se a detração da pena, nos termos dos Arts. 42 e 44, 

§ 4º, ambos do Código Penal. Comunique-se ao Tribunal Regional Eleitoral, 

INFOSEG aos Institutos de Identificação e demais órgãos de 

praxe.Publique-se. Registre-se. Intimem-se e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 170029 Nr: 6273-09.2014.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELENILDA DIAS SILVA, EDIVALDO DE 

OLIVEIRA SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GASPAR SCHMIDT - OAB:6175

 Ex Positis, e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia, para ABSOLVER o denunciado 

ERINALDO DE OLIVEIRA SANTANA, vulgo “Naldo”, brasileiro, casado, 

nascido aos 26/02/1980, natural de Cáceres/MT, portador do RG nº. 

1317384-7, SSP/MT, e CPF nº. 890.585.341-20, filho de Manoel Alvaci de 

Santana e Maria Auxiliadora de Oliveira Santana, residente na Fazenda 

Pequeno Éden, Comunidade Facão, Km 10 (sentido Cuiabá, na propriedade 

do Sr. Guilherme José de Brito, médico gastro), das penas do artigo 12, da 

Lei nº. 10.826/03, nos termos do artigo 386, inciso III, do Código de 

Processo Penal; ABSOLVER o denunciado EDIVALDO DE OLIVEIRA 

SANTANA, brasileiro, convivente, nascido aos 31/03/1977, natural de Rio 

Branco/MT, portador do RG nº. 1131488-5, SSP/MT, e CPF nº. 

810.934.381-34, filho de Manoel Alvaci de Santana e Maria Auxiliadora de 

Oliveira Santana, residente na Rua Pamplona, nº. 17, Bairro Jardim 

Imperial, Cáceres/MT, das penas do artigo 155, “caput”, do Código Penal, 

nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; e 

CONDENAR a denunciada ELENILDA DIAS SILVA, vulgo “Tuca”, brasileira, 

convivente, nascida aos 30/01/1978, natural de Cáceres/MT, portadora do 

RG nº. 17713617, SSP/MT, filha de Jeolvaldo Dias Silva e Filomena 

Lourenço Silva, residente na Rua Pamplona, nº. 17, Bairro Jardim Imperial, 

Cáceres/MT, como incursa nas penas do artigo 14, da Lei nº. 10.826/03. 

(...) Efetue-se a detração da pena, nos termos dos artigos 42 e 44, § 4º, 

ambos do Código Penal. Comunique-se ao Tribunal Regional Eleitoral, 

INFOSEG aos Institutos de Identificação e demais órgãos de praxe. 

Determino que a arma e as munições apreendidas sejam encaminhadas ao 

Comando do Exército, no prazo máximo de 48h (quarenta e oito horas), 

para destruição ou doação aos órgãos de segurança pública ou às 

Forças Armadas, na forma do regulamento da Lei. (artigo 25 da Lei 

10.826/2003).Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 161677 Nr: 9478-80.2013.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUDIVAN JESUS DAS NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVERALDO BATISTA 

FILGUEIRA JUNIOR - OAB:11988/MT

 Ex positis, JULGO IMPROCEDENTE a denúncia para o fim de ABSOLVER o 

denunciado JUDIVAN JESUS DAS NEVES, brasileiro, solteiro, natural de 

Dourados/MS, nascido aos 02/11/1974, filho de Tenisson Vieira das Neves 

e Josefa Maria de Jesus, residente no Assentamento Sadia, 5º Linhão, 

Cáceres/MT, das penas do artigo 304, do Código Penal, nos termos do 

artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal.Certificado o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos e procedam-se as baixas e anotações de 

es t i l o . I sen to  o  denunc iado  das  cus tas  e  despesas 

processuais.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 82031 Nr: 10964-76.2008.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Albertino Ferreira Sales

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DA 

COMARCA DE CÁCERES - OAB:

 Ex positis, com fundamento no artigo 414, do Código de Processo Penal, 

JULGO IMPROCEDENTE a denúncia para o fim de IMPRONUNCIAR o 

acusado ALBERTINO FERREIRA SALES, brasileiro, casado, portador do 

RG nº. 383968-0, SSP/MT, CPF nº. 808.520.841-53, nascido aos 

07/11/1963, filho de Abel Ferreira Sales e Maria Sebastiana da Silva, 

residente Rua S/D, nº. 184, Ribeirão do Lipa, Cuiabá/MT, das penas 

previstas no art. 121, § 2º, incisos I, c/c art. 14, inciso II (com relação à 

vítima Keisiane); e art. 121, §2º, inciso V (com relação à vítima Marcos 

Antônio); art. 351, §§ 1º e 2º, c/c art. 14, inciso II, c/c art. 29 e art. 69, 

todos do Código Penal, por não haver indícios suficientes de autoria. 

Isento o acusado do pagamento das custas processuais.Decorrido o 

prazo recursal, arquivem-se os autos, procedendo-se as baixas e 

anotações de estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 207006 Nr: 7986-48.2016.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIGUEL GRAMULHA DOSUALDO NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINÍCIUS CASTRO CINTRA - 

OAB:10044/MT

 Vistos etc,

Às fls. 07/08 a d. Delegada de Polícia requereu a destruição de produto 

explosivo, haja vista a apreensão do explosivo tipo ANFO (mistura de 

nitrato de amônia com óleo diesel) totalizando 1.200 Kg.

 Consta do pedido que o explosivo encontra-se com data de validade 

expirada, colocando em risco a segurança de pessoas e o patrimônio do 

2º Batalhão de Fronteira, Exército Brasileiro.

 O Ministério Público manifestou-se favorável ao pedido, fls. 25.

É o breve relato. DECIDO.

 Trata-se de pedido de destruição de produto explosivo que encontra-se 

com validade expirada.

 Desde modo, não vejo óbice ao deferimento do pedido da autoridade 

policial, pois já foram retiradas as amostras da substância apreendida, 

com posterior encaminhamento à POLITEC, para realização de perícia 

técnica, sendo que inclusive já fora juntado o laudo definitivo.

De igual forma, a substancia apreendida está colocando em risco a 

segurança das pessoas que encontram-se no local, bem como do 

patrimônio do 2º Batalhão de Fronteira.

 Dispõe o artigo 25 da Lei 10.826/2003:

“Art. 25. As armas de fogo apreendidas, após a elaboração do laudo 

pericial e sua juntada aos autos, quando não mais interessarem à 

persecução penal serão encaminhadas pelo juiz competente ao Comando 

do Exército, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, para 

destruição ou doação aos órgãos de segurança pública ou às Forças 

Armadas, na forma do regulamento desta Lei. “

Diante do exposto, defiro o pedido de destruição de 1.200 Kg de produto 

explosivo tipo ANFO, devendo referido artefato ser destruído com o 

devido acompanhamento de fiscais militares e peritos técnicos oficiais.

 Expeça-se o necessário.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 207006 Nr: 7986-48.2016.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIGUEL GRAMULHA DOSUALDO NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINÍCIUS CASTRO CINTRA - 

OAB:10044/MT

 Vistos etc,

 Preenchidos os requisitos legais, nos termos do artigo 41, do Código de 

Processo Penal, não verificando nenhuma das causas previstas no artigo 

395, do mesmo código processual, RECEBO A DENÚNCIA em relação ao 

delito descrito no artigo 16, parágrafo único, inciso III, da Lei nº. 10.826/03, 

nos termos do artigo 625 da CNGC/MT, dando o acusado como incurso 

nas sanções nela imputadas.
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CITE-SE o réu, nos termos do artigo 396, do indigitado “codex”, para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 dias.

Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo o que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e 

requerendo sua intimação quando necessário (Art. 396-A).

Decorrido o prazo sem resposta, ou declarando o réu não ter condições 

de constituir advogado, desde já NOMEIO o Defensor Público, atuante 

nesta Vara, para patrocinar sua defesa.

Após, conclusos para os fins dos Arts. 399 e 531, do CPP.

Defiro o item “a” da cota ministerial de fl. 57.

 Intimem-se e Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 45023 Nr: 7554-15.2005.811.0006

 AÇÃO: Unificação ou Soma de penas ->EXECUÇÕES 

CRIMINAIS->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMINGOS ASSUNÇÃO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANIBAL FELICIO GARCIA 

NETO - OAB:11443, CLAUDIA FELICIO GARCIA - OAB:19292/MT, 

MARCELO FELICIO GARCIA - OAB:7297

 CERTIFICO PARA OS DEVIDOS FINS QUE NESTA DATA IMPULSIONEI 

ESTES AUTOS A FIM DE INTIMAR O(S) ADVOGADO(S) DO(S) RÉU(S) 

ACIMA CITADO(S) CONSTANTE NO POLO PASSIVO, PARA 

MANIFESTAR-SE NOS AUTOS COM RELAÇÃO AO CÁLCULO PENAL DE 

FL. 694.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 210119 Nr: 10125-70.2016.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARILENE GONÇALVES DE MACEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGOR CHRISTIAN ADRIANO 

SALGUEIRO - OAB:24524/MT, ROSIANE PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:21789/O, VALDINEI RODRIGUES SALGUEIRO - OAB:14862

 CERTIFICO PARA OS DEVIDOS FINS QUE NESTA DATA IMPULSIONEI 

ESTES AUTOS A FIM DE INTIMAR O(S) ADVOGADO(S) DO(S) RÉU(S) 

ACIMA CITADO(S) CONSTANTE NO POLO PASSIVO, PARA 

MANIFESTAR-SE NOS AUTOS COM RELAÇÃO AO CÁLCULO PENAL DE 

FL. 221.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 185999 Nr: 5777-43.2015.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NERISVONE CABRAL AIRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVERALDO BATISTA 

FILGUEIRA JUNIOR - OAB:11988/MT

 CERTIFICO PARA OS DEVIDOS FINS QUE NESTA DATA IMPULSIONEI 

ESTES AUTOS A FIM DE INTIMAR O(S) ADVOGADO(S) DO(S) RÉU(S) 

ACIMA CITADO(S) CONSTANTE NO POLO PASSIVO, PARA 

MANIFESTAR-SE NOS AUTOS COM RELAÇÃO AO CÁLCULO PENAL DE 

FL. 211.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 170511 Nr: 6666-31.2014.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL SILVA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REINALDO DE OLIVEIRA ASSIS 

- OAB:11.826/MT

 CERTIFICO PARA OS DEVIDOS FINS QUE NESTA DATA IMPULSIONEI 

ESTES AUTOS A FIM DE INTIMAR O(S) ADVOGADO(S) DO(S) RÉU(S) 

ACIMA CITADO(S) CONSTANTE NO POLO PASSIVO, PARA 

MANIFESTAR-SE NOS AUTOS COM RELAÇÃO AO CÁLCULO PENAL DE 

FL. 159.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 231061 Nr: 1792-61.2018.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO LOPES TOLEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KLEBER DE SOUZA SILVA - 

OAB:8002

 CERTIFICO PARA OS DEVIDOS FINS QUE NESTA DATA IMPULSIONEI 

ESTES AUTOS A FIM DE INTIMAR O(S) ADVOGADO(S) DO(S) RÉU(S) 

ACIMA CITADO(S) CONSTANTE NO POLO PASSIVO, PARA 

MANIFESTAR-SE NOS AUTOS COM RELAÇÃO AO CÁLCULO PENAL DE 

FL. 71.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 228944 Nr: 480-50.2018.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO RABELLO MESQUITA THEODORO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE CARLOS ALMEIDA - 

OAB:19847/O

 CERTIFICO PARA OS DEVIDOS FINS QUE NESTA DATA IMPULSIONEI 

ESTES AUTOS A FIM DE INTIMAR O(S) ADVOGADO(S) DO(S) RÉU(S) 

ACIMA CITADO(S) CONSTANTE NO POLO PASSIVO, PARA 

MANIFESTAR-SE NOS AUTOS COM RELAÇÃO AO CÁLCULO PENAL DE 

FL. 55.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 81859 Nr: 8375-14.2008.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLA TATIANE DE ALMEIDA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WAGNER LEITE DA COSTA 

PINTO - OAB:12.829/MT

 CERTIFICO PARA OS DEVIDOS FINS QUE NESTA DATA IMPULSIONEI 

ESTES AUTOS A FIM DE INTIMAR O(S) ADVOGADO(S) DO(S) RÉU(S) 

ACIMA CITADO(S) CONSTANTE NO POLO PASSIVO, PARA QUE NO 

PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, APRESENTE AS DERRADEIRAS 

JUSTIFICATIVAS DO REEDUCANDO, OU, CASO SEJA DE EXTREMO 

INTERESSE JUSTIFIQUE A NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA 

PARA PRÉVIA OITIVA DO RECUPERANDO.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 184588 Nr: 4982-37.2015.811.0006

 A Ç Ã O :  T r a n s f e r ê n c i a  e n t r e  e s t a b e l e c i m e n t o s 

penais->Incidentes->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO PENITENCIÁRIA DE 

MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUÍZO DE DIREITO DA TERCEIRA VARA 

CRIMINAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO PARA OS DEVIDOS FINS QUE NESTA DATA IMPULSIONEI 

ESTES AUTOS A FIM DE INTIMAR O(S) ADVOGADO(S) DO(S) RÉU(S) 

ACIMA CITADO(S) CONSTANTE NO POLO PASSIVO, DA DECISÃO 

PROFERIDA EM 18/07/2018, AS. FLS. 1314/1315 NOS AUTOS ACIMA.

Comarca de Diamantino

1ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL
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Processo Número: 1000781-80.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

DARCI FRANCISCO BAZANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA SAMIRA PAYAO FRANCO OAB - SP239437 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000781-80.2018.8.11.0005. 

REQUERENTE: DARCI FRANCISCO BAZANA REQUERIDO: BANCO DO 

BRASIL SA Vistos etc. CUMPRA-SE na forma deprecada, servindo cópia 

desta como mandado. Comunique-se ao juízo deprecante (via malote 

digital, e-mail funcional, postal ou outro meio disponível). Após, com as 

baixas pertinentes, DEVOLVA-SE, consignando as nossas homenagens. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. Diamantino/MT, 

27 de julho de 2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 1629 Nr: 384-10.1996.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MLG, MOM

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

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

DEFIRO a busca de bens junto ao Sistema RENAJUD, que caso positiva, 

servirá o respectivo extrato de termo de penhora, devendo o(s) 

executado(s) ser(em) intimado(s) para que manifeste(m)-se, querendo, no 

prazo legal.

Se frutífera a busca, desde já determinado a avaliação do bem penhorado, 

intimando-se o(s) executado(s) dos atos praticados. (§ 1º, art. 829, CPC).

Havendo impugnação, vistas ao exequente e após, voltem-me os autos 

conclusos para deliberações e procedimentos.

Não havendo impugnação, intime-se o exequente para, no prazo de 15 

(quinze) dias, caso queira adjudicar ou alienar os imóveis penhorados.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às Providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 92549 Nr: 953-78.2014.811.0005

 AÇÃO: Produção Antecipada de Provas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Salazar Jonas Marquetti, Clovis Ademir Scherer, Milton 

Vargas Gindri, Daltro Moacir Vargas Gindri, Gilson Bataglini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Noedir José Karan Marcondes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISMAR SANCHES LOPES - 

OAB:1708, Francismar Sanches Lopes - OAB:1708-B, Luciano de 

Sales - OAB:5911-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivaldir Paulo Muhl - 

OAB:14.573, Mirian Cristina Rahman Mühl - OAB:MT 4624

 Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e JULGO-OS 

IMPROCEDENTES, mantendo incólume a sentença proferida às fls. 

5 3 6 / 5 3 9 . I n t i m e - s e  e  c u m p r a - s e . À s 

providências.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 92337 Nr: 798-75.2014.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alberto Alves Versalli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco BMG S/A, Itaú BMG Consignados S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mateus Eduardo de Siqueira 

Paese - OAB:16328/MT, Vanessa Pivatto - OAB:9545-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A, FLAVIA ALMEIDA MOURA DI 

LATELLA - OAB:109730 , Marcelo Tostes de Castro Maia - 

OAB:63.440-MG

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de INTIMAR as partes, por seus 

procuradores, para que especifiquem, com precisão, no prazo comum de 

15 (quinze) dias, as provas que efetivamente pretendem produzir, em 

audiência de instrução e julgamento.

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000366-97.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTINA CARMELITA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PERSIO OLIVEIRA LANDIM OAB - MT0012295A (ADVOGADO)

MIZAEL DE SOUZA OAB - MT0016842A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNCÍPIO DE DIAMANTINO (RÉU)

 

Intimo os patronos da AUTORA para querendo manifestarem nos autos 

acerca da CONTESTAÇÃO apresentada

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 43510 Nr: 4054-02.2009.811.0005

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Diamantino/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Izaque Manoel de Santana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria do Municipio de 

Diamantino - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO SCHWAB MATTOZO 

- OAB:5849/O

 Código n. 43510

SENTENÇA

Vistos, etc.

Trata-se de ação de execução fiscal proposta pelo MUNICÍPIO DE 

DIAMANTINO – ESTADO DE MATO GROSSO em face de IZAQUE MANOEL 

DE SANTANA, já qualificados nos autos.

Com a inicial de fl. 08, vieram os documentos de fls. 09/11.

O exequente, em petição de fl. 75, requereu a extinção do feito, ante a 

quitação do débito.

Breve relato. Decido.

Diante da manifestação do Exequente informando que o Executado 

adimpliu integralmente o débito, a extinção da presente execução é medida 

que se impõe.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA por sentença a presente execução 

fiscal, na forma do artigo 924, inciso II do Novo Código de Processo Civil.

Determino a baixa em eventuais penhoras ou bloqueios havidos nos autos.

Sem custas, ex vi artigo 39 da Lei n. 6.830/1980.

 Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se 

com as baixas necessárias e cautelas de estilo.

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

Diamantino/MT, 17 de julho de 2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

5ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011231-70.2012.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1030631/7/2018 Página 88 de 610



ALGEMIRA SILVA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELICA RODRIGUES MACIEL OAB - MT0010862A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMERICEL S/A CLARO CELULAR (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8011231-70.2012.8.11.0005. REQUERENTE: ALGEMIRA SILVA DA COSTA 

REQUERIDO: AMERICEL S/A CLARO CELULAR Vistos etc. 1 – 

Primeiramente, não há o que se falar em desistência da ação pela parte 

autora, haja vista que não existe qualquer pedido nesse sentido nos autos 

e, provavelmente, a sentença de extinção sem mérito foi juntada aos autos 

pela então Juíza titular equivocadamente. Ademais, verifica-se que foi 

preferida sentença de mérito nos autos, a qual transitou em julgado, 

condenando a executada ao pagamento de danos morais à exequente, e 

não há qualquer informação que a executada tenha adimplido a obrigação. 

2 – Assim, defiro a pretensão executória. 3 – Intime-se o devedor, por 

meio de seu Patrono, via DJE/sistema, a quitar o débito, no prazo de 15 

dias (art. 523 do CPC), consignando que em caso de pagamento 

espontâneo no prazo assinalado não incidirá multa de 10% conforme 

artigo 523, § 1º, do CPC. Não havendo procurador habilitado, proceda a 

escrivania a intimação nos moldes do artigo 513 do CPC. 3 – Não pago o 

débito no prazo de 15 dias, expeça-se mandado de penhora, remoção, 

depósito, avaliação e intimação (art. 52, IV da Lei 9.099/95), incluindo o 

valor da multa, no que deverão ser constritos tantos bens quantos bastem 

para a completa garantia do crédito exequendo. 4 - Garantido o Juízo, 

intime-se a parte devedora, para no prazo de 10 (dez) dias, se o quiser, 

oferecer embargos, os quais deverão se limitar à matéria enumerada no 

art. 52, IX, da Lei 9.099/95. 5 – Não havendo penhora ou não localizada a 

parte devedora, no mesmo ato, intime-se a parte credora para que adote 

as providências cabíveis, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção 

(art. 53, §4º da Lei 9.099/95). 6 – Não oferecidos os embargos, 

manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto ao seu 

interesse pela adjudicação dos bens penhorados. 7 – Caso requerido, 

DEFIRO o pleito de PROTESTO do pronunciamento judicial, a cargo do 

interessado, na forma do artigo 517 do CPC, aplicando-se o procedimento 

ali previsto, após o prazo de pagamento voluntário de 15 dias. 8 – 

Determino a conversão da ação para cumprimento de sentença, se já não 

tiver sido convertido. 9 – Realize as retificações no processo, fazendo 

constar a fase de cumprimento de julgado. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Diamantino, 26 de julho de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011024-71.2012.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

VITOR FREITAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA PIVATTO OAB - MT0009545S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMERICEL S/A CLARO CELULAR (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8011024-71.2012.8.11.0005. REQUERENTE: VITOR FREITAS DA SILVA 

REQUERIDO: AMERICEL S/A CLARO CELULAR Vistos etc. 1 – Defiro a 

pretensão executória. 2 – Intime-se o devedor, por meio de seu Patrono, 

via DJE/sistema, a quitar o débito, no prazo de 15 dias (art. 523 do CPC), 

consignando que em caso de pagamento espontâneo no prazo assinalado 

não incidirá multa de 10% conforme artigo 523, § 1º, do CPC. Não havendo 

procurador habilitado, proceda a escrivania a intimação nos moldes do 

artigo 513 do CPC. 3 – Não pago o débito no prazo de 15 dias, expeça-se 

mandado de penhora, remoção, depósito, avaliação e intimação (art. 52, IV 

da Lei 9.099/95), incluindo o valor da multa, no que deverão ser constritos 

tantos bens quantos bastem para a completa garantia do crédito 

exequendo. 4 - Garantido o Juízo, intime-se a parte devedora, para no 

prazo de 10 (dez) dias, se o quiser, oferecer embargos, os quais deverão 

se limitar à matéria enumerada no art. 52, IX, da Lei 9.099/95. 5 – Não 

havendo penhora ou não localizada a parte devedora, no mesmo ato, 

intime-se a parte credora para que adote as providências cabíveis, no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção (art. 53, §4º da Lei 

9.099/95). 6 – Não oferecidos os embargos, manifeste-se a parte credora, 

no prazo de 15 (quinze) dias, quanto ao seu interesse pela adjudicação 

dos bens penhorados. 7 – Caso requerido, DEFIRO o pleito de PROTESTO 

do pronunciamento judicial, a cargo do interessado, na forma do artigo 517 

do CPC, aplicando-se o procedimento ali previsto, após o prazo de 

pagamento voluntário de 15 dias. 8 – Determino a conversão da ação para 

cumprimento de sentença, se já não tiver sido convertido. 9 – Realize as 

retificações no processo, fazendo constar a fase de cumprimento de 

julgado. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Diamantino, 26 de julho de 

2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011010-87.2012.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SUELLEM DO CARMO OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA PIVATTO OAB - MT0009545S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMERICEL S/A CLARO CELULAR (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8011010-87.2012.8.11.0005. REQUERENTE: SUELLEM DO CARMO 

OLIVEIRA REQUERIDO: AMERICEL S/A CLARO CELULAR Vistos etc. 1 – 

Defiro a pretensão executória. 2 – Intime-se o devedor, por meio de seu 

Patrono, via DJE/sistema, a quitar o débito, no prazo de 15 dias (art. 523 

do CPC), consignando que em caso de pagamento espontâneo no prazo 

assinalado não incidirá multa de 10% conforme artigo 523, § 1º, do CPC. 

Não havendo procurador habilitado, proceda a escrivania a intimação nos 

moldes do artigo 513 do CPC. 3 – Não pago o débito no prazo de 15 dias, 

expeça-se mandado de penhora, remoção, depósito, avaliação e intimação 

(art. 52, IV da Lei 9.099/95), incluindo o valor da multa, no que deverão ser 

constritos tantos bens quantos bastem para a completa garantia do crédito 

exequendo. 4 - Garantido o Juízo, intime-se a parte devedora, para no 

prazo de 10 (dez) dias, se o quiser, oferecer embargos, os quais deverão 

se limitar à matéria enumerada no art. 52, IX, da Lei 9.099/95. 5 – Não 

havendo penhora ou não localizada a parte devedora, no mesmo ato, 

intime-se a parte credora para que adote as providências cabíveis, no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção (art. 53, §4º da Lei 

9.099/95). 6 – Não oferecidos os embargos, manifeste-se a parte credora, 

no prazo de 15 (quinze) dias, quanto ao seu interesse pela adjudicação 

dos bens penhorados. 7 – Caso requerido, DEFIRO o pleito de PROTESTO 

do pronunciamento judicial, a cargo do interessado, na forma do artigo 517 

do CPC, aplicando-se o procedimento ali previsto, após o prazo de 

pagamento voluntário de 15 dias. 8 – Determino a conversão da ação para 

cumprimento de sentença, se já não tiver sido convertido. 9 – Realize as 

retificações no processo, fazendo constar a fase de cumprimento de 

julgado. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Diamantino, 26 de julho de 

2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011043-77.2012.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

CLARICE MAY DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA PIVATTO OAB - MT0009545S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMERICEL S/A CLARO CELULAR (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8011043-77.2012.8.11.0005. REQUERENTE: CLARICE MAY DA SILVA 

REQUERIDO: AMERICEL S/A CLARO CELULAR Vistos etc. 1 – Defiro a 

pretensão executória. 2 – Intime-se o devedor, por meio de seu Patrono, 

via DJE/sistema, a quitar o débito, no prazo de 15 dias (art. 523 do CPC), 

consignando que em caso de pagamento espontâneo no prazo assinalado 

não incidirá multa de 10% conforme artigo 523, § 1º, do CPC. Não havendo 

procurador habilitado, proceda a escrivania a intimação nos moldes do 

artigo 513 do CPC. 3 – Não pago o débito no prazo de 15 dias, expeça-se 

mandado de penhora, remoção, depósito, avaliação e intimação (art. 52, IV 

da Lei 9.099/95), incluindo o valor da multa, no que deverão ser constritos 

tantos bens quantos bastem para a completa garantia do crédito 

exequendo. 4 - Garantido o Juízo, intime-se a parte devedora, para no 

prazo de 10 (dez) dias, se o quiser, oferecer embargos, os quais deverão 

se limitar à matéria enumerada no art. 52, IX, da Lei 9.099/95. 5 – Não 

havendo penhora ou não localizada a parte devedora, no mesmo ato, 

intime-se a parte credora para que adote as providências cabíveis, no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção (art. 53, §4º da Lei 

9.099/95). 6 – Não oferecidos os embargos, manifeste-se a parte credora, 

no prazo de 15 (quinze) dias, quanto ao seu interesse pela adjudicação 

dos bens penhorados. 7 – Caso requerido, DEFIRO o pleito de PROTESTO 

do pronunciamento judicial, a cargo do interessado, na forma do artigo 517 

do CPC, aplicando-se o procedimento ali previsto, após o prazo de 

pagamento voluntário de 15 dias. 8 – Determino a conversão da ação para 

cumprimento de sentença, se já não tiver sido convertido. 9 – Realize as 

retificações no processo, fazendo constar a fase de cumprimento de 

julgado. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Diamantino, 26 de julho de 

2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010959-76.2012.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIEDE JOSE DE SOUZA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA PIVATTO OAB - MT0009545S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMERICEL S/A CLARO CELULAR (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8010959-76.2012.8.11.0005. REQUERENTE: LUCIEDE JOSE DE SOUZA 

SILVA REQUERIDO: AMERICEL S/A CLARO CELULAR Vistos etc. 1 – 

Defiro a pretensão executória. 2 – Intime-se o devedor, por meio de seu 

Patrono, via DJE/sistema, a quitar o débito, no prazo de 15 dias (art. 523 

do CPC), consignando que em caso de pagamento espontâneo no prazo 

assinalado não incidirá multa de 10% conforme artigo 523, § 1º, do CPC. 

Não havendo procurador habilitado, proceda a escrivania a intimação nos 

moldes do artigo 513 do CPC. 3 – Não pago o débito no prazo de 15 dias, 

expeça-se mandado de penhora, remoção, depósito, avaliação e intimação 

(art. 52, IV da Lei 9.099/95), incluindo o valor da multa, no que deverão ser 

constritos tantos bens quantos bastem para a completa garantia do crédito 

exequendo. 4 - Garantido o Juízo, intime-se a parte devedora, para no 

prazo de 10 (dez) dias, se o quiser, oferecer embargos, os quais deverão 

se limitar à matéria enumerada no art. 52, IX, da Lei 9.099/95. 5 – Não 

havendo penhora ou não localizada a parte devedora, no mesmo ato, 

intime-se a parte credora para que adote as providências cabíveis, no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção (art. 53, §4º da Lei 

9.099/95). 6 – Não oferecidos os embargos, manifeste-se a parte credora, 

no prazo de 15 (quinze) dias, quanto ao seu interesse pela adjudicação 

dos bens penhorados. 7 – Caso requerido, DEFIRO o pleito de PROTESTO 

do pronunciamento judicial, a cargo do interessado, na forma do artigo 517 

do CPC, aplicando-se o procedimento ali previsto, após o prazo de 

pagamento voluntário de 15 dias. 8 – Determino a conversão da ação para 

cumprimento de sentença, se já não tiver sido convertido. 9 – Realize as 

retificações no processo, fazendo constar a fase de cumprimento de 

julgado. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Diamantino, 26 de julho de 

2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000413-08.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO GOMES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

1000413-08.2017.8.11.0005. REQUERENTE: RONALDO GOMES DE 

ALMEIDA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. 1 – Defiro a pretensão 

executória. 2 – Intime-se o devedor, por meio de seu Patrono, via 

DJE/sistema, a quitar o débito, no prazo de 15 dias (art. 523 do CPC), 

consignando que em caso de pagamento espontâneo no prazo assinalado 

não incidirá multa de 10% conforme artigo 523, § 1º, do CPC. Não havendo 

procurador habilitado, proceda a escrivania a intimação nos moldes do 

artigo 513 do CPC. 3 – Não pago o débito no prazo de 15 dias, expeça-se 

mandado de penhora, remoção, depósito, avaliação e intimação (art. 52, IV 

da Lei 9.099/95), incluindo o valor da multa, no que deverão ser constritos 

tantos bens quantos bastem para a completa garantia do crédito 

exequendo. 4 - Garantido o Juízo, intime-se a parte devedora, para no 

prazo de 10 (dez) dias, se o quiser, oferecer embargos, os quais deverão 

se limitar à matéria enumerada no art. 52, IX, da Lei 9.099/95. 5 – Não 

havendo penhora ou não localizada a parte devedora, no mesmo ato, 

intime-se a parte credora para que adote as providências cabíveis, no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção (art. 53, §4º da Lei 

9.099/95). 6 – Não oferecidos os embargos, manifeste-se a parte credora, 

no prazo de 15 (quinze) dias, quanto ao seu interesse pela adjudicação 

dos bens penhorados. 7 – Caso requerido, DEFIRO o pleito de PROTESTO 

do pronunciamento judicial, a cargo do interessado, na forma do artigo 517 

do CPC, aplicando-se o procedimento ali previsto, após o prazo de 

pagamento voluntário de 15 dias. 8 – Determino a conversão da ação para 

cumprimento de sentença, se já não tiver sido convertido. 9 – Realize as 

retificações no processo, fazendo constar a fase de cumprimento de 

julgado. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Diamantino, 26 de julho de 

2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012337-96.2014.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BIANCA CHINEN FRANCO DE GODOY CANDIOTTO (REQUERENTE)

ANDERSON CANDIOTTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CECILIA NOBRE TORRES OAB - MT0017453A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8012337-96.2014.8.11.0005. REQUERENTE: ANDERSON CANDIOTTO, 

BIANCA CHINEN FRANCO DE GODOY CANDIOTTO REQUERIDO: TAM 

LINHAS AÉREAS S/A Vistos, etc. I. Liberem-se os valores depositados 

nos autos em favor da parte exequente, mediante alvará de levantamento. 

II. Intime-se a parte executada para que cumpra a obrigação de fazer, no 

prazo de 15 dias, sob pena de desobediência. III. Cumpra-se. Diamantino, 

26 de julho de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010183-37.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARILIA COLVERO KELLER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINCON BARELLA OAB - MT0019267A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ BEZERRA DE SOUSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8010183-37.2016.8.11.0005. EXEQUENTE: MARILIA COLVERO KELLER 

EXECUTADO: LUIZ BEZERRA DE SOUSA Vistos, etc. Cumpra-se 

integralmente o despacho de id. 12216206 – p.1. Cumpra-se. Diamantino, 

27 de julho de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8020081-11.2015.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CECILIA PERERA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA OAB - MT0010361A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE DIAMANTINO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAMON DE OLIVEIRA MARTINS OAB - MT0014449A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8020081-11.2015.8.11.0005. REQUERENTE: ANA CECILIA PERERA 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE DIAMANTINO Vistos etc. 1. INTIME-SE o ente 

público, por meio de seu representante judicial (por carga, remessa ou 

meio eletrônico), para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos 

próprios autos, IMPUGNAR a execução, nos termos do artigo 535 do 

Código de Processo Civil, limitando-se às matérias passíveis de 

impugnação na presente fase processual, e, em caso de alegação de 

excesso na execução movida pelo credor, declinar o valor que entende 

devido, sob pena de não conhecimento da impugnação, na forma do artigo 

535, § 2º, do CPC. 2. Na forma do artigo 535, § 3º, do CPC, não havendo 

impugnação ou tendo esta sido julgada improcedente, EXPEÇA-SE 

precatório ou RPV, conforme o valor da obrigação, sem necessidade de 

novo despacho. 3. AUTORIZO, desde já, havendo requerimento expresso 

do credor, que no caso de impugnação parcial, a parte não questionada 

pela executada seja, desde logo, objeto de cumprimento (art. 535, § 3º, do 

CPC), na forma do artigo 535, § 4º, do CPC. 4. Não havendo impugnação 

não serão devidos honorários advocatícios ao credor, na forma do artigo 

85, § 7º, do CPC. 5. Seja corrigida autuação e distribuição para 

cumprimento de julgado. 6. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se. 

Diamantino, 27 de julho de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010269-08.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI MARLENE SCHENKEL MAREGA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO PEREIRA PANDOLFO OAB - MT0020029A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KAMILA SANTOS VIEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8010269-08.2016.8.11.0005. REQUERENTE: MARLI MARLENE SCHENKEL 

MAREGA - ME REQUERIDO: KAMILA SANTOS VIEIRA Vistos etc. 1 – 

Defiro a pretensão executória. 2 – Intime-se o devedor, por meio de seu 

Patrono, via DJE/sistema, a quitar o débito, no prazo de 15 dias (art. 523 

do CPC), consignando que em caso de pagamento espontâneo no prazo 

assinalado não incidirá multa de 10% conforme artigo 523, § 1º, do CPC. 

Não havendo procurador habilitado, proceda a escrivania a intimação nos 

moldes do artigo 513 do CPC. 3 – Não pago o débito no prazo de 15 dias, 

expeça-se mandado de penhora, remoção, depósito, avaliação e intimação 

(art. 52, IV da Lei 9.099/95), incluindo o valor da multa, no que deverão ser 

constritos tantos bens quantos bastem para a completa garantia do crédito 

exequendo. 4 - Garantido o Juízo, intime-se a parte devedora, para no 

prazo de 10 (dez) dias, se o quiser, oferecer embargos, os quais deverão 

se limitar à matéria enumerada no art. 52, IX, da Lei 9.099/95. 5 – Não 

havendo penhora ou não localizada a parte devedora, no mesmo ato, 

intime-se a parte credora para que adote as providências cabíveis, no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção (art. 53, §4º da Lei 

9.099/95). 6 – Não oferecidos os embargos, manifeste-se a parte credora, 

no prazo de 15 (quinze) dias, quanto ao seu interesse pela adjudicação 

dos bens penhorados. 7 – Caso requerido, DEFIRO o pleito de PROTESTO 

do pronunciamento judicial, a cargo do interessado, na forma do artigo 517 

do CPC, aplicando-se o procedimento ali previsto, após o prazo de 

pagamento voluntário de 15 dias. 8 – Determino a conversão da ação para 

cumprimento de sentença, se já não tiver sido convertido. 9 – Realize as 

retificações no processo, fazendo constar a fase de cumprimento de 

julgado. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Diamantino, 27 de julho de 

2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010896-22.2010.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA SHIMOYA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

celito liliano bernardi OAB - MT0007008S-B (ADVOGADO)

ELLEN CRISTINA DE BARROS OAB - MT0011421A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO DE OLIVEIRA BORGES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8010896-22.2010.8.11.0005. EXEQUENTE: LETICIA SHIMOYA 

EXECUTADO: FERNANDO DE OLIVEIRA BORGES Vistos, etc. DEFIRO o 

PROTESTO do pronunciamento judicial, a cargo do interessado, na forma 

do artigo 517 do CPC, aplicando-se o procedimento ali previsto, e ainda, 

para fins de inscrição no Serviço de Proteção ao Crédito (SPC e SERASA, 

a teor do disposto no Enunciado nº 76 do FONAJE de 2009). Ainda, 

expeça-se carta precatória para tentativa de intimação do executado no 

endereço mencionado no id. 14382346 - Pág. 2. Cumpra-se. Diamantino, 

27 de julho de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010517-71.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ZAGONEL DE LIMA & LIMA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA OAB - MT0010361A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SALUSTIANO VERAO ESPINDOLA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8010517-71.2016.8.11.0005. REQUERENTE: ZAGONEL DE LIMA & LIMA 

LTDA - EPP REQUERIDO: SALUSTIANO VERAO ESPINDOLA Vistos, etc. 

DEFIRO o pleito de PROTESTO do pronunciamento judicial, a cargo do 

interessado, na forma do artigo 517 do CPC, aplicando-se o procedimento 

ali previsto, e ainda, para fins de inscrição no Serviço de Proteção ao 

Crédito (SPC e SERASA, a teor do disposto no Enunciado nº 76 do 

FONAJE de 2009). Certifique-se o trânsito em julgado da sentença, e após, 

arquive-se. Cumpra-se. Diamantino, 27 de julho de 2018. José Mauro Nagib 

Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011286-50.2014.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA SILVESTRE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

NAIARA DIAS FIUZA OAB - MT0009029A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8011286-50.2014.8.11.0005. REQUERENTE: PATRICIA SILVESTRE 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc. 1 – Defiro a pretensão 

executória. 2 – Intime-se o devedor, por meio de seu Patrono, via 

DJE/sistema, a quitar o débito, no prazo de 15 dias (art. 523 do CPC), 

consignando que em caso de pagamento espontâneo no prazo assinalado 

não incidirá multa de 10% conforme artigo 523, § 1º, do CPC. Não havendo 

procurador habilitado, proceda a escrivania a intimação nos moldes do 

artigo 513 do CPC. 3 – Não pago o débito no prazo de 15 dias, expeça-se 

mandado de penhora, remoção, depósito, avaliação e intimação (art. 52, IV 

da Lei 9.099/95), incluindo o valor da multa, no que deverão ser constritos 

tantos bens quantos bastem para a completa garantia do crédito 

exequendo. 4 - Garantido o Juízo, intime-se a parte devedora, para no 

prazo de 10 (dez) dias, se o quiser, oferecer embargos, os quais deverão 

se limitar à matéria enumerada no art. 52, IX, da Lei 9.099/95. 5 – Não 

havendo penhora ou não localizada a parte devedora, no mesmo ato, 

intime-se a parte credora para que adote as providências cabíveis, no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção (art. 53, §4º da Lei 

9.099/95). 6 – Não oferecidos os embargos, manifeste-se a parte credora, 

no prazo de 15 (quinze) dias, quanto ao seu interesse pela adjudicação 

dos bens penhorados. 7 – Caso requerido, DEFIRO o pleito de PROTESTO 

do pronunciamento judicial, a cargo do interessado, na forma do artigo 517 

do CPC, aplicando-se o procedimento ali previsto, após o prazo de 

pagamento voluntário de 15 dias. 8 – Determino a conversão da ação para 

cumprimento de sentença, se já não tiver sido convertido. 9 – Realize as 

retificações no processo, fazendo constar a fase de cumprimento de 

julgado. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Diamantino, 27 de julho de 

2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010272-60.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ADIVALDO MOREIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO LUIS TIMIDATI OAB - MT13528-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO SOUZA DE CARVALHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8010272-60.2016.8.11.0005. EXEQUENTE: ADIVALDO MOREIRA DA 

SILVA EXECUTADO: ALESSANDRO SOUZA DE CARVALHO Vistos, etc. 

Expeça-se mandado de constatação para averiguar a existência de bens 

passíveis de penhora na residência do executado, conforme determinação 

anterior, devendo o Sr. Oficial de Justiça, no mesmo ato, realizar a 

avaliação do veículo penhorado pelo Renajud. Consigno ao Sr. Oficial de 

Justiça, que caso não seja encontrado o veículo para realização da 

avaliação, este deverá indagar o executado acerca de seu paradeiro, 

certificando-se as informações obtidas nos autos. Após, com o aporte da 

certidão do Sr. Oficial de Justiça nos autos, intime-se o exequente para 

manifestação. Cumpra-se. Diamantino, 27 de julho de 2018. José Mauro 

Nagib Jorge Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000814-70.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação para o advogado do Polo Ativo, acerca da designação de 

audiência de Conciliação para o dia 05/09/2018 às 09hs20min, que 

realizará na sala de Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000818-10.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

LUAN PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação para o advogado do Polo Ativo, acerca da designação de 

audiência de Conciliação para o dia 05/09/2018 às 10hs20min, que 

realizará na sala de Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000116-64.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO SOCORRO DE GOES LIMA (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 DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000116-64.2018.8.11.0005. REQUERENTE: MARIA DO SOCORRO DE 

GOES LIMA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. 1 – Libere-se o valor 

mediante alvará de levantamento. 2 – Por consequência, considerando a 

liberação dos valores, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil, julgo extinta a presente execução. 3 - Arquive-se e dê-se 

baixa, observadas as formalidades legais. 5 - P.R.I.C. Diamantino/MT, 25 

de julho de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000817-25.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

LENIMAR MARIA DAS DORES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação para o advogado do Polo Ativo, acerca da designação de 

audiência de Conciliação para o dia 19/09/2018 às 09hs40min, que 

realizará na sala de Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000797-34.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

DIRCEU SOUZA FROTA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO OAB - MT0018314A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

 

Intimação para o advogado do Polo Ativo, acerca da designação de 

audiência de Conciliação para o dia 03/10/2018 às 09hs15min, que 

realizará na sala de Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001486-15.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

AMARILDO BORGES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

LUZIA CANDIDA DE OLIVEIRA BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATIA MATIAS DE CAMARGO BRAGHIN OAB - MT21659/O (ADVOGADO)

Felipe Augusto Stüker OAB - MT15536/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A. - CEMAT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)
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Nesta data envio intimação para o recorrido Amarildo, querendo 

apresentar contrarrazões recursais no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000821-62.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

LUISBAO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (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 26/09/2018 às 09hs40min, que 

realizará na sala de Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000812-03.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE BENEDITO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação para o advogado do Polo Ativo, acerca da designação de 

audiência de Conciliação para o dia 03/10/2018 às 10hs00min, que 

realizará na sala de Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000815-55.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

LAURINDA FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação para o advogado do Polo Ativo, acerca da designação de 

audiência de Conciliação para o dia 03/10/2018 às 10hs45min, que 

realizará na sala de Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000813-85.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SIQUEIRA SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação para o advogado do Polo Ativo, acerca da designação de 

audiência de Conciliação para o dia 03/10/2018 às 10hs15min, que 

realizará na sala de Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010400-85.2013.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO ELETRICA E TRANSPORTES AVENIDA EIRELI - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

celito liliano bernardi OAB - MT0007008S-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA OAB - RS80851 (ADVOGADO)

HENRIQUE DE DAVID OAB - RS0084740A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO Intimar o procurador do recorrido AUTO ELETRICA para 

responder o recurso no prazo legal.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010953-40.2010.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DO BONDESPACHO DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELLEN CRISTINA DE BARROS OAB - MT0011421A (ADVOGADO)

celito liliano bernardi OAB - MT0007008S-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EVALDO ALVES SILVEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVERTON VANNI CATUNDA OAB - MT0007372A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

8010953-40.2010.8.11.0005. REQUERENTE: JOSE DO BONDESPACHO DE 

MORAES REQUERIDO: EVALDO ALVES SILVEIRA Vistos. Dispensado o 

relatório, conforme permite o artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Decido. Sem 

delongas, verifica-se que a parte exequente foi intimada para indicar o 

paradeiro do executado, no entanto, esta requereu a inclusão do nome do 

executado nos órgãos de proteção ao crédito, sem, contudo, informar o 

endereço do executado para intimação. Nesse ponto, o artigo 53, § 4º, da 

Lei n. 9099/95, assim dispõe: “Não encontrado o devedor ou inexistindo 

bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se 

os documentos ao autor”. Assim, considerando que o exequente 

desconhece o endereço do executado e tendo em vista que o processo 

tramita desde 2010 sem qualquer resultado prático, não resta alternativa 

se não a aplicação da norma supracitada. Importante consignar, que a 

extinção do processo com base no artigo 53, § 4º, da Lei 9.099/95 não 

trará prejuízo à parte exequente, já que poderá obter os documentos que 

instruem a vertente demanda e oportunamente acionar a parte executada, 

quando puder efetivamente indicar bens passíveis de penhora e/ou 

apontar o seu paradeiro. No mais, o Enunciado n. 75 do FONAJE dispõe 

que: “A hipótese do § 4º, do 53, da Lei 9.099/1995, também se aplica às 

execuções de título judicial, entregando-se ao exequente, no caso, 

certidão do seu crédito, como título para futura execução, sem prejuízo da 

manutenção do nome do executado no Cartório Distribuidor.” (negrito 

nosso) Ante o exposto, valendo-se do que dispõe o artigo 53, § 4º c/c o 

artigo 51, inciso II, ambos da Lei n. 9.099/95, julgo extinto o processo sem 

resolução de mérito. Sem prejuízo, DEFIRO, desde já, caso requerido, o 

pleito de PROTESTO do pronunciamento judicial, a cargo do interessado, 

na forma do artigo 517 do CPC, aplicando-se o procedimento ali previsto, e 

ainda, para fins de inscrição no Serviço de Proteção ao Crédito (SPC e 

SERASA, a teor do disposto no Enunciado nº 76 do FONAJE de 2009). 

Após o trânsito em julgado, ao arquivo, com as baixas e anotações 

necessárias. P. I. C. Diamantino, 27 de julho de 2018. José Mauro Nagib 

Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010129-13.2012.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO INOCENCIO DE AQUINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA PIVATTO OAB - MT0009545S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMERICEL S/A CLARO CELULAR (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

8010129-13.2012.8.11.0005. REQUERENTE: PEDRO INOCENCIO DE 

AQUINO REQUERIDO: AMERICEL S/A CLARO CELULAR Vistos, etc. 

Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da Lei n. 9.099/95. 

Considerando que não há saldo remanescente a ser pago pela executada, 

conforme id 12740822, JULGO EXTINTO o processo de execução ante o 

cumprimento pelo executado da obrigação, nos moldes do art. 924, inciso II 

do CPC. Transitado em julgado, arquive-se com as baixas e anotações 

necessárias. Expeça-se o necessário. P. I. C. Diamantino, 25 de julho de 

2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Comarca de Primavera do Leste
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Diretoria do Forúm

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 210446 Nr: 4304-21.2018.811.0037

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: JOÃO OLIVEIRA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUÍZO DE DIREITO DIRETOR DO FORO DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:10.271/MT, JOÃO OLIVEIRA 

DE LIMA - OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com carga para a secretaria da 2ª Vara desta 

comarca para que o Sr. Gestor Judiciário certifique quanto à não utilização 

da guia nº 38724.141.04.2018-0.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 209805 Nr: 4048-78.2018.811.0037

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUÍZO DE DIREITO DIRETOR DO FORO DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nesse contexto, julgo procedente o pedido para deferir a devolução do 

valor de R$ 3.647,92, referente às Guias nº 91733 e 91734.Oficie-se ao 

FUNAJURIS, encaminhando-se os documentos pertinentes, para que 

promova a restituição, cujo valor deverá ser depositado na conta 

informada pela requerente.Após, arquive-se.Cumpra-se.Primavera do 

Leste, 27 de julho de 2018.ALEXANDRE DELICATO PAMPADOJuiz de 

Direito

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 66111 Nr: 5899-70.2009.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TOS, LBDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AQDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO FREITAS DE 

SOUZA - DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fls.110, e procedo com a consulta dos dados 

cadastrais da parte junto ao SIEL.

Promova-se a intimação da parte requerida nos termos da lei, intimando-o 

para que quite o débito alimentício remanescente de fls.96.

 Considerando que o endereço do SIEL é divergente do indicado nos 

autos, determino que a tentativa de intimação ocorra nos dois endereços 

disponíveis: 1) Rua Presidente Kennedy, n° 350, Bairro Castelândia, (Ponto 

de Referência Jú Cabeleireira), cidade de Primavera do Leste/MT.

 2) Rua Antônio Salomão n° 62, Bairro São Cristóvão III, cidade de 

Primavera do Leste/MT.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 151530 Nr: 5054-28.2015.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EFP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ROSA DE REZENDE 

HOSHIKA - OAB:12102/MT, WILLIAN DIAS CAVERSAN - OAB:MT/17543

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO BIANCHIN - 

OAB:11102

 Considerando que o oficial de justiça não localizou a parte requerida 

conforme certidão de fls.134, intimo o na pessoa de seu advogado 

Eduardo Bianchin OAB 11102, para comparecer na audiência de instrução 

no dia 08/08/2018 às 14 horas no Edificio do Fórum.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 151530 Nr: 5054-28.2015.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EFP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ROSA DE REZENDE 

HOSHIKA - OAB:12102/MT, WILLIAN DIAS CAVERSAN - OAB:MT/17543

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO BIANCHIN - 

OAB:11102

 Considerando o determinado na fls.136, Intimo os advogados das partes 

para comparecerem na audiência designada no dia 22/08/2018 às 14 

horas no Fórum da Capital, para realização da oitiva da testemunha Vania 

Maria Bianchin. Carta Precatória distribuido sob o numero 

1020005-90.2018.8.1.0041 PJE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 138727 Nr: 9500-11.2014.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KAC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA ROSSAROLLA BANDO - 

OAB:12951/MT, MARIA ELISA DA COSTA HOMERCHER - 

OAB:MT/31938

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que a requerida não foi localizada conforme a certidão do 

oficial de justiça de fls.81 , intimo a na pessoa de seu advogado para 

comparecer a Audiência de Mediação no dia 08/08/2018 às 13 horas, que 

sera realizada no Centro Judiciario de Solução de Conflitos e Cidadania 

desta comarca, localizado na UNIC(Universidade de Primavera do Leste , 

na Av Paulo Cesar Aranda, n° 241 Bairro Jardim Riva.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 130270 Nr: 2936-16.2014.811.0037

 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: MESB, JHSB, RCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SDOB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOLDERA DALLEK - 

OAB:MT/20688/0, RUBENS SANTOS ALVES - OAB:17568/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme decisão de fl. 96, fica o Dr. Rubens Santos Alves, intimado de 

que foi desconstituído como patrono do processo em epígrafe.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 115528 Nr: 6082-36.2012.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMM, JSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Stéfano Mazzutti - 

OAB:OAB/MT 16.003

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAROLINA LAURA DA SILVA - 

OAB:22674/0
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 Código: 115528

Vistos etc.

Trata-se de cumprimento de sentença proposta por Amanda Martins 

Miranda, representada por sua genitora Juliana Souza Martins, em face de 

Jean Carlos Miranda.

O requerido, intimado da presente demanda às fls. 162/163, apresentou 

comprovantes de pagamento do débito alimentar às fls. 166/170.

Às fls. 171/173 a parte exequente confirmou a quitação do débito, bem 

como, requer a expedição de ofício ao empregador para desconto em 

folha de pagamento.

O Ministério Público, às fls. 173-v, concorda com o pedido pleiteado.

É o relato. Decido.

Tendo em vista a quitação do débito alimentar, conforme comprovante de 

fls. 166/170, JULGO EXTINTO o processo, com resolução de mérito, nos 

termos do art. 924, inciso, II, do CPC.

Oficie-se a empresa BR Comércio de Produtos Agrícolas LTDA para que 

proceda o desconto mensal de 97% do salário mínimo do empregado Jean 

Carlos Miranda, sob pena de crime de desobediência.

Condeno o executado ao pagamento das custas processuais e honorários 

de advogado, que ora fixo em 10% do valor dado à causa.

Publicada no sistema Apolo.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas necessárias.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Primavera do Leste, ___ de ___________ de 2018.

Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 163001 Nr: 1664-16.2016.811.0037

 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: BDCF, EDCB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRFDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA VIEIRA DOS SANTOS 

FERNANDES - DEFENSORA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco das Chagas de 

Sousa - OAB:11046/PB

 Autos Código 163001

Vistos etc.

Berenice da Costa França, representada por sua genitora Elriane da Costa 

Batista, qualificada nos autos, ajuizou ação de alimentos em face do 

requerido José Roberto França de Oliveira, pelos fatos e fundamentos 

jurídicos aduzidos na peça vestibular de f. 05/11.

Considerando que a parte autora concordou com os alimentos oferecidos 

pelo requerido, homologo para que produza seus jurídicos e legais efeitos 

o acordo entre as partes.

No que se se refere às despesas extraordinárias (médicas, 

farmacêuticas, odontológicas e escolares), levando em consideração o 

valor dos alimentos pactuados, a renda que o requerido alega possuir e o 

dever de ambos os genitores em contribuir com o sustento da prole, tenho 

por adequado fixar em 50% para cada um dos genitores em favor da 

criança Berenice, julgando extinto o processo, com resolução de mérito.

Sem custas e honorários face à gratuidade da justiça.

 Publicada e registrada no sistema Apolo.

Transitada em julgado expeçam-se os documentos necessários.

Após, arquivem-se os autos, com as baixas necessárias.

Intime-se. Cumpra-se.

Primavera do Leste/MT, 18/01/2018.

Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

Juíza de Direito

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002027-15.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA DA CONCEICAO RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHAEL RODRIGO DA SILVA GRACA OAB - MT0018970A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HOSPITAL E MATERNIDADE SAO LUCAS PRIMAVERA LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO BATISTA DAMASIO OAB - MT0007222A (ADVOGADO)

 

Intimo a parte requerida para se manifestar sobre as petições juntadas 

nos ID 14316437, 14316588 e 14316714.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000257-21.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO PAIVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE SEN T E N Ç A  P r o c e s s o  n º 

1000257-21.2017.8.11.0037 Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

(DPVAT) Requerente: Adão Paiva Requerido: Porto Seguro CIA. de 

Seguros Vistos etc. Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

(DPVAT), proposta por Adão Paiva em face de Porto Seguro CIA. de 

Seguros, objetivando o recebimento de seguro por invalidez permanente 

decorrente de acidente de veículo. Aduz o requerente ter sido vítima de 

acidente de trânsito na data de 10 de novembro de 2016, na Av. Belo 

Horizonte, no município de Primavera do Leste (MT). Afirma, outrossim, 

que em razão da gravidade do acidente e das lesões sofridas, foi 

acometido por invalidez permanente. Com a inicial vieram os documentos 

inclusos. Formada a angularidade da relação jurídica processual, a 

requerida contestou a ação, arguindo, em preliminar, a necessidade de 

alteração do polo passivo da ação para a Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT S/A e a ausência de requerimento 

administrativo regular pela parte autora. No mérito, sustenta em princípio, 

que o caso não enseja indenização, eis que a suposta lesão, não foi em 

decorrência de acidente de veículo automotor, alternativamente aponta a 

necessidade de realização de prova pericial para verificar a gradação em 

caso de invalidez (Id. 5061929). Instada a manifestar-se, a parte autora 

impugnou a contestação (Id. 5602775). Perícia médica inclusa (Id. 

8194410). Formalizados os autos, vieram conclusos para sentença. Das 

preliminares As preliminares suscitadas foram apreciadas e refutadas por 

ocasião do saneamento processual (Id. 7948847). Do mérito A questão 

controvertida cinge-se ao preenchimento das exigências legais para a 

concessão da indenização vindicada. Considerando a sentença como 

exercício indutivo, mister a fixação das premissas para posterior 

conclusão do silogismo. Assim, temos que faz jus à indenização por 

invalidez permanente decorrente de acidente de veículo quem preencher 

as exigências cumulativas para o recebimento deste tipo de benefício: I – 

comprovar o acidente automotor em via terrestre (art.5º, caput, da Lei nº 

6.194/1974); II – comprovar o dano decorrente, consistente na invalidez 

permanente, isto é, a lesão de caráter permanente (art.3º, caput, c/c 

art.5º, caput, da Lei nº 6.194/1974); III – o grau da invalidez para efeito de 

graduação: permanente em total ou parcial - esta última subdividida em 

parcial completa e incompleta, a ser verificada conforme a extensão das 

perdas anatômicas ou funcionais da pessoa vítima de acidente de trânsito. 

Fixadas as premissas, a análise do material probatório denota a 

pertinência do direito material. Com efeito, há nos autos Ficha de 

Atendimento Municipal nº 369444, relatando “queda de motocicleta”, 

confeccionado na data do acidente noticiado na inicial bem como Boletim 

de Ocorrência de Trânsito nº 2016.392813 (Id. 4674229). Outrossim, o 

dano decorrente foi efetivamente comprovado mediante laudo pericial 

subscrito pelo perito judicial, Dr. Reinaldo Prestes Neto, informando a 

existência de incapacidade leve (25%) em membro inferior direito (70%), 

consoante tabela emitida pelo Conselho Nacional de Seguros Privados – 

CNSP (Id. 8194410). Logo, o requerente comprovou a sequela de caráter 

permanente decorrente de acidente de veículo automotor. Portanto, reputo 

satisfeitos os requisitos legais para a concessão da indenização, 

mediante prova documental, em observância ao disposto na Lei nº 

6.194/74. Diante disso, valor da indenização deve ser arbitrado com 
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observância da redução da capacidade funcional do membro, conforme 

perícia médica inclusa. Dispositivo Isto posto, julgo procedente o pedido 

formulado por Adão Paiva, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório – 

DPVAT - proposta em face de Porto Seguro CIA. de Seguros e condeno a 

respectiva seguradora ao pagamento de indenização no valor de 

R$2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta 

centavos), acrescidos de correção monetária (INPC) a contar da data do 

evento danoso e juros moratórios legais (CC, art.406) a partir da data da 

citação, conforme Súmula 426 do STJ (REsp 1.004.390-SP e REsp 

1.120.615-PR). Julgo extinto o processo com resolução de mérito, com 

fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Condeno o requerido 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Fixo a 

verba honorária em R$2.000,00 (dois mil reais), por apreciação equitativa, 

nos moldes do artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil, sobretudo em 

face da baixa complexidade da causa, fato que abreviou o labor 

profissional. Transitada em julgado e inexistindo pleito executório, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes. P.R.I.C. 

Primavera do Leste (MT), 16 de julho de 2018. Patrícia Cristiane Moreira 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000240-82.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CIRLEI ALVES BORGES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE SEN T E N Ç A  P r o c e s s o  n º 

1000240-82.2017.8.11.0037 Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

(DPVAT) Requerente: Cirlei Alves Borges Requerido: Porto Seguro CIA. de 

Seguros Vistos etc. Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

(DPVAT), proposta por Cirlei Alves Borges em face de Porto Seguro CIA. 

de Seguros, objetivando o recebimento de seguro por invalidez 

permanente decorrente de acidente de veículo. Aduz a requerente ter sido 

vítima de acidente de trânsito na data de 16 de outubro de 2016, no 

município de Primavera do Leste (MT). Afirma, outrossim, que em razão da 

gravidade do acidente e das lesões sofridas, foi acometida por invalidez 

permanente. Com a inicial vieram os documentos inclusos. Formada a 

angularidade da relação jurídica processual, a requerida contestou a ação, 

arguindo, em preliminar, a necessidade de alteração do polo passivo da 

ação para a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A, a 

ausência de requerimento administrativo pela parte autora e, afirmou 

ainda, que a Seguradora ré não pode ser condenada em honorário 

sucumbencial, uma vez que não deu causa ao ajuizamento da ação. Por 

fim, arguiu que a autora apresentou comprovante de residência em nome 

de terceiro, requisito indispensável para a fixação do foro competente. No 

mérito, sustenta em princípio, que o caso não enseja indenização, eis que 

a suposta lesão, não foi em decorrência de acidente de veículo automotor, 

alternativamente aponta a necessidade de realização de prova pericial 

para verificar a gradação em caso de invalidez (Id. 5077811). Instada a 

manifestar-se, a parte autora impugnou a contestação (Id. 5603180). 

Perícia Médica inclusa (Id. 8195387). Formalizados os autos, vieram 

conclusos para sentença. Das preliminares As preliminares suscitadas 

foram apreciadas e refutadas por ocasião do saneamento processual (Id. 

7393621). da ausência de requisito para fixação do foro Nos termos do 

artigo 53, V, do Código de Processo Civil é competente o foro de domicílio 

do autor ou do local do fato, para a ação de reparação de dano sofrido em 

razão de delito ou acidente de veículos. Diante disso, havendo nos autos 

Ficha do Pronto Atendimento Municipal (nº atendimento – 364918), 

confeccionado em Primavera do Leste (MT), indicando o endereço 

residencial da autora nessa Comarca, inquestionável a competência Juízo. 

Do mérito A questão controvertida cinge-se ao preenchimento das 

exigências legais para a concessão da indenização vindicada. 

Considerando a sentença como exercício indutivo, mister a fixação das 

premissas para posterior conclusão do silogismo. Assim, temos que faz 

jus à indenização por invalidez permanente decorrente de acidente de 

veículo quem preencher as exigências cumulativas para o recebimento 

deste tipo de benefício: I – comprovar o acidente automotor em via 

terrestre (art.5º, caput, da Lei nº 6.194/1974); II – comprovar o dano 

decorrente, consistente na invalidez permanente, isto é, a lesão de caráter 

permanente (art.3º, caput, c/c art.5º, caput, da Lei nº 6.194/1974); III – o 

grau da invalidez para efeito de graduação: permanente em total ou parcial 

- esta última subdividida em parcial completa e incompleta, a ser verificada 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais da pessoa 

vítima de acidente de trânsito. Fixadas as premissas, a análise do material 

probatório denota a pertinência do direito material. Com efeito, há nos 

autos Ficha de Atendimento Municipal nº 364918, relatando “queda de 

moto”, em nome da autora e confeccionada na data do acidente noticiado 

na inicial, bem como Boletim de Ocorrência nº 2016.385206 e Atestados 

Médicos (Id. 4665685). Outrossim, o dano decorrente foi efetivamente 

comprovado mediante laudo pericial subscrito pelo perito judicial, Dr. 

Reinaldo Prestes Neto, informando a existência de invalidez permanente 

consistente em lesão média (50%), em pé esquerdo (50%), consoante 

tabela emitida pelo Conselho Nacional de Seguros Privados – CNSP (Id. 

8195387). Logo, a requerente comprovou a sequela de caráter 

permanente decorrente de acidente de veículo automotor. Portanto, reputo 

satisfeitos os requisitos legais para a concessão da indenização, 

mediante prova documental, em observância ao disposto na Lei nº 

6.194/74. Por fim, o valor da indenização deve ser arbitrado com 

observância da redução da capacidade funcional do membro, conforme 

perícia médica inclusa. Dispositivo Isto posto, julgo procedente o pedido 

formulado por Cirlei Alves Borges, na Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório – DPVAT - proposta em face de Porto Seguro CIA. de Seguros 

e condeno a respectiva seguradora ao pagamento de indenização no 

valor de R$3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), 

acrescidos de correção monetária (INPC) a contar da data do evento 

danoso e juros moratórios legais (CC, art.406) a partir da data da citação, 

conforme Súmula 426 do STJ (REsp 1.004.390-SP e REsp 1.120.615-PR). 

Julgo extinto o processo com resolução de mérito, com fulcro no artigo 

487, I, do Código de Processo Civil. Condeno o requerido ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios. Fixo a verba honorária 

em R$2.000,00 (dois mil reais), por apreciação equitativa, nos moldes do 

artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil, sobretudo em face da baixa 

complexidade da causa, fato que abreviou o labor profissional. Transitada 

em julgado e inexistindo pleito executório, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações pertinentes. P.R.I.C. Primavera do Leste (MT), 16 de 

julho de 2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000304-92.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BERENICI VIEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE SEN T E N Ç A  P r o c e s s o  n º 

1000304-92.2017.8.11.0037 Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

(DPVAT) Requerente: Berenici Vieira Requerido: Porto Seguro CIA. de 

Seguros Vistos etc. Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

(DPVAT), proposta por Berenici Vieira em face de Porto Seguro CIA. de 

Seguros, objetivando o recebimento de seguro por invalidez permanente 

decorrente de acidente de veículo. Aduz a requerente ter sido vítima de 

acidente de trânsito na data de 03 de agosto de 2016. Afirma, outrossim, 

que em razão da gravidade do acidente e das lesões sofridas, foi 

acometida por invalidez permanente. Com a inicial vieram os documentos 

inclusos. Formada a angularidade da relação jurídica processual, a 

requerida contestou a ação, arguindo, em preliminar, a necessidade de 

alteração do polo passivo da ação para a Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT S/A e a ausência de requerimento 

administrativo pela parte autora. No mérito, sustenta em princípio, que o 

caso não enseja indenização, eis que a suposta lesão, não foi em 

decorrência de acidente de veículo automotor, alternativamente aponta a 

necessidade de realização de prova pericial para verificar a gradação em 

caso de invalidez (Id. 5580808). Instada a manifestar-se, a parte autora 

impugnou a contestação (Id. 5602525). Perícia Médica inclusa (Id. 

8195199). Formalizados os autos, vieram conclusos para sentença. Das 
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preliminares As preliminares suscitadas foram apreciadas e refutadas por 

ocasião do saneamento processual (Id. 7408362). Do mérito A questão 

controvertida cinge-se ao preenchimento das exigências legais para a 

concessão da indenização vindicada. Considerando a sentença como 

exercício indutivo, mister a fixação das premissas para posterior 

conclusão do silogismo. Assim, temos que faz jus à indenização por 

invalidez permanente decorrente de acidente de veículo quem preencher 

as exigências cumulativas para o recebimento deste tipo de benefício: I – 

comprovar o acidente automotor em via terrestre (art.5º, caput, da Lei nº 

6.194/1974); II – comprovar o dano decorrente, consistente na invalidez 

permanente, isto é, a lesão de caráter permanente (art.3º, caput, c/c 

art.5º, caput, da Lei nº 6.194/1974); III – o grau da invalidez para efeito de 

graduação: permanente em total ou parcial - esta última subdividida em 

parcial completa e incompleta, a ser verificada conforme a extensão das 

perdas anatômicas ou funcionais da pessoa vítima de acidente de trânsito. 

Fixadas as premissas, a análise do material probatório denota a 

pertinência do direito material. Com efeito, há nos autos Relatório do 

Hospital e Maternidade das Nações, subscrito pelo médico ortopedista, Dr. 

Ricardo Antônio Silvestri Brid, relatando “paciente atendida em 04/08/2016 

com historia de acidente de moto no dia anterior, com trauma em joelho 

esquerdo, cuja Ressonância Magnética revelou lesões ligamentares e 

meniscal”, Solicitação de Procedimento Cirúrgico, Atestados Médicos, 

Exame de Ressonância Magnética do joelho esquerdo, Receituário e 

Boletim de Ocorrência nº 2016.283918 (Id. 4715324). Outrossim, o dano 

decorrente foi efetivamente comprovado mediante laudo pericial subscrito 

pelo perito judicial, Dr. Reinaldo Prestes Neto, informando a existência de 

incapacidade média (50%) em membro inferior esquerdo (70%), 

consoante tabela emitida pelo Conselho Nacional de Seguros Privados – 

CNSP (Id. 8195199). Logo, a requerente comprovou a sequela de caráter 

permanente decorrente de acidente de veículo automotor. Portanto, reputo 

satisfeitos os requisitos legais para a concessão da indenização, 

mediante prova documental, em observância ao disposto na Lei nº 

6.194/74. Por fim, o valor da indenização deve ser arbitrado com 

observância da redução da capacidade funcional do membro, conforme 

perícia médica inclusa. Dispositivo Isto posto, julgo procedente o pedido 

formulado por Berenici Vieira, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

– DPVAT - proposta em face de Porto Seguro CIA. de Seguros e condeno 

a respectiva seguradora ao pagamento de indenização no valor de 

R$4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte cinco reais), acrescidos de 

correção monetária (INPC) a contar da data do evento danoso e juros 

moratórios legais (CC, art.406) a partir da data da citação, conforme 

Súmula 426 do STJ (REsp 1.004.390-SP e REsp 1.120.615-PR). Julgo 

extinto o processo com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil. Condeno o requerido ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios. Fixo a verba honorária em 

R$2.000,00 (dois mil reais), por apreciação equitativa, nos moldes do 

artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil, sobretudo em face da baixa 

complexidade da causa, fato que abreviou o labor profissional. Transitada 

em julgado e inexistindo pleito executório, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações pertinentes. P.R.I.C. Primavera do Leste (MT), 16 de 

julho de 2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000246-89.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUZINETE RODRIGUES BORGES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE SEN T E N Ç A  P r o c e s s o  n º 

1000246-89.2017.8.11.0037 Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

(DPVAT) Requerente: Luzinete Rodrigues Borges Requerido: Porto Seguro 

CIA. de Seguros Vistos etc. Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório (DPVAT), proposta por Luzinete Rodrigues Borges em face de 

Porto Seguro CIA. de Seguros, objetivando o recebimento de seguro por 

invalidez permanente decorrente de acidente de veículo. Aduz a 

requerente ter sido vítima de acidente de trânsito na data de 10 de 

novembro de 2016, na Rua São Paulo, no município de Primavera do Leste 

(MT). Afirma, outrossim, que em razão da gravidade do acidente e das 

lesões sofridas, foi acometida por invalidez permanente. Com a inicial 

vieram os documentos inclusos. Formada a angularidade da relação 

jurídica processual, a requerida contestou a ação, arguindo, em preliminar, 

a necessidade de alteração do polo passivo da ação para a Seguradora 

Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A e a ausência de requerimento 

administrativo regular pela parte autora. No mérito, sustenta em princípio, 

que o caso não enseja indenização, eis que a suposta lesão, não foi em 

decorrência de acidente de veículo automotor, alternativamente aponta a 

necessidade de realização de prova pericial para verificar a gradação em 

caso de invalidez (Id. 5061727). Instada a manifestar-se, a parte autora 

impugnou a contestação (Id. 5602964). Perícia Médica inclusa (Id. 

8315955). Formalizados os autos, vieram conclusos para sentença. Das 

preliminares As preliminares suscitadas foram apreciadas e refutadas por 

ocasião do saneamento processual (Id. 7401575). Do mérito A questão 

controvertida cinge-se ao preenchimento das exigências legais para a 

concessão da indenização vindicada. Considerando a sentença como 

exercício indutivo, mister a fixação das premissas para posterior 

conclusão do silogismo. Assim, temos que faz jus à indenização por 

invalidez permanente decorrente de acidente de veículo quem preencher 

as exigências cumulativas para o recebimento deste tipo de benefício: I – 

comprovar o acidente automotor em via terrestre (art.5º, caput, da Lei nº 

6.194/1974); II – comprovar o dano decorrente, consistente na invalidez 

permanente, isto é, a lesão de caráter permanente (art.3º, caput, c/c 

art.5º, caput, da Lei nº 6.194/1974); III – o grau da invalidez para efeito de 

graduação: permanente em total ou parcial - esta última subdividida em 

parcial completa e incompleta, a ser verificada conforme a extensão das 

perdas anatômicas ou funcionais da pessoa vítima de acidente de trânsito. 

Fixadas as premissas, a análise do material probatório denota a 

pertinência do direito material. Com efeito, há nos autos Boletim de 

Ocorrência de Trânsito nº 2016.382713 (Id. 4670029), confeccionado em 

data posterior ao acidente noticiado na inicial, contudo, corroborando com 

o respectivo documento há oitiva judicial do informante Amaury Pereira 

Casura (Id. 11856197). Outrossim, o dano decorrente foi efetivamente 

comprovado mediante laudo pericial subscrito pelo perito judicial, Dr. 

Reinaldo Prestes Neto, informando a existência de invalidez permanente 

consistente em lesão leve (25%), em mão esquerda (70%), consoante 

tabela emitida pelo Conselho Nacional de Seguros Privados – CNSP (Id. 

8315955). Logo, a requerente comprovou a sequela de caráter 

permanente decorrente de acidente de veículo automotor. Portanto, reputo 

satisfeitos os requisitos legais para a concessão da indenização, 

mediante prova documental, em observância ao disposto na Lei nº 

6.194/74. Por fim, o valor da indenização deve ser arbitrado com 

observância da redução da capacidade funcional do membro, conforme 

perícia médica inclusa. Dispositivo Isto posto, julgo procedente o pedido 

formulado por Luzinete Rodrigues Borges, na Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório – DPVAT - proposta em face de Porto Seguro CIA. de 

Seguros e condeno a respectiva seguradora ao pagamento de 

indenização no valor de R$2.362,50 (dois mil trezentos e setenta e dois 

reais e cinquenta centavos), acrescidos de correção monetária (INPC) a 

contar da data do evento danoso e juros moratórios legais (CC, art.406) a 

partir da data da citação, conforme Súmula 426 do STJ (REsp 

1.004.390-SP e REsp 1.120.615-PR). Julgo extinto o processo com 

resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo 

Civil. Condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios. Fixo a verba honorária em R$2.000,00 (dois mil 

reais), por apreciação equitativa, nos moldes do artigo 85, §8º, do Código 

de Processo Civil, sobretudo em face da baixa complexidade da causa, 

fato que abreviou o labor profissional. Transitada em julgado e inexistindo 

pleito executório, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes. P.R.I.C. Primavera do Leste (MT), 16 de julho de 2018. Patrícia 

Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1003964-94.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

HENRIQUE ALECIO MICHELON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIRENE CANDIDO LONDERO OAB - RS51292 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HORST VILMAR FUCHS OAB - ES0012529A (ADVOGADO)
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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 : 

1003964-94.2017.8.11.0037. REQUERENTE: HENRIQUE ALECIO MICHELON 

REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL S/A Vistos etc. Em razão da 

decretação judicial de dissolução da empresa Ympactus Comercial S/A, 

acolho a integralização do litisconsórcio passivo necessário. Intime-se a 

parte requerida (sócios), por intermédio de seu advogado ou da sociedade 

de advogados a que estiver vinculado, para apresentar contestação, em 

15 (quinze) dias, bem como apresentar documentos relativos à 

negociação havida entre os contratantes, que demonstrem a exata 

situação financeira da liquidante, ou seja, valor e data no momento do 

ingresso, eventual resgate com a respectiva data, mediante extrato de 

movimentação de conta bancária ou do sistema da empresa demandada, 

em 5 (cinco) dias, sob pena de admitir-se como verdadeiros os fatos que, 

por meio do documento ou da coisa, a parte pretendia provar, nos moldes 

do artigo 400 do Código de Processo Civil. Expirado o prazo, imediata 

conclusão. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 17 de julho de 2018. 

Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002126-82.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EDENILSO PEREIRA PAPA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE PRIMAVERA S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO)

 

Em cumprimento a determinação contida no Id. 12738344 e superada a 

situação certificada no Id. 14272857, designa-se a audiência de 

conciliação para o dia 26 de setembro de 2018, às 17h00min, na sala de 

conciliação do Edifício do Fórum desta Comarca. Os(as) advogados(as) 

constituídos(as) ficam cientes de que DEVERÃO comunicar as partes para 

que compareçam na oralidade, no dia e hora marcados. As partes ficam 

advertidas que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado (CPC, art.334, §8º). As partes devem estar acompanhadas 

por seus(uas) advogados(as) ou defensores públicos. Primavera do 

Leste-MT, 27 de julho de 2018. Ésio Martins de Freitas Gestor Judiciário 

Matrícula 22311

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000837-51.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO DEFENTE NETO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA SOUTO ONORIO LAZZARI OAB - MT0009381A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCO ANTONIO PEDROSO FRANCO (RÉU)

BASE DUPLA SERVICOS E CONSTRUCOES CIVIL EIRELI (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUILHERME LEITE RODRIGUES OAB - MT0020724A (ADVOGADO)

MARILZA TOME FERREIRA OAB - MT0017179A (ADVOGADO)

 

Em cumprimento a determinação contida no Id. 5496313 e superada a 

situação certificada no Id. 14273151, designa-se a audiência de 

conciliação para o dia 19 de setembro de 2018, às 13h30min, na sala de 

conciliação do Edifício do Fórum desta Comarca. Os(as) advogados(as) 

constituídos(as) ficam cientes de que DEVERÃO comunicar as partes para 

que compareçam na oralidade, no dia e hora marcados. As partes ficam 

advertidas que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado (CPC, art.334, §8º). As partes devem estar acompanhadas 

por seus(uas) advogados(as) ou defensores públicos. Primavera do 

Leste-MT, 27 de julho de 2018. Ésio Martins de Freitas Gestor Judiciário 

Matrícula 22311

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001105-71.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOALESTE - COOPERATIVA AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DA 

REGIAO SUL DO MATO GROSSO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PEDRO DE ARRUDA SOARES OAB - DF0037156A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON LUIZ ZANCHET (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARINE MARTELLI OAB - MT23062/O-O (ADVOGADO)

JAQUELINE PIOVESAN OAB - MT0023046A-O (ADVOGADO)

GUILHERME ZANCHET SIQUEIRA OAB - MT23665/O (ADVOGADO)

 

Intimar a parte autora para, querendo, impugnar a contestação no prazo 

de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004676-84.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

TAYLLAN BARBIERI ZANATTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO SORIANO WOLFF OAB - MT0011900A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NOVO TEMPO PULVERIZACOES AGRICOLAS LTDA - ME (EXECUTADO)

MARCELO DA SILVA BORGES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO GOELLNER OAB - 810.317.851-91 (REPRESENTANTE)

CAROLINE GOELLNER RUFINO OAB - 944.878.201-20 (REPRESENTANTE)

 

Intimo a parte requerente para se manifestar sobre a certid~]ao do ID 

13888275.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 69127 Nr: 1435-66.2010.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FEODOSY FEFELOV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZANGELA BROCH DE 

CAMPOS - OAB:13058/MT, ENIO ZANATTA - OAB:MT 13.318, RENATO 

CINTRA FARIAS - OAB:MT 11002-B, WOLCER FREITAS MAIA - 

OAB:5778/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A

 INTIMO a parte requerente para instruir o requerimento de cumprimento de 

sentença, conforme decisão de fl. 374 dos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 105933 Nr: 13248-95.2010.811.0003

 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: EDSON LUIZ BORGES SILVESTRIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WERNI ADOLFO DREYER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLECI DO NASCIMENTO FACCO 

- OAB:MT/14126, OLIVIA DE MATTOS GARCIA - OAB:14064

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTINA DREYER - OAB:MT. 

9.520, RAQUEL DREYER - OAB:MT 8413

 C E R T I D Ã O

Considerando que no dia 01 de agosto de 2018 a MM. Juíza de Direito 

desta Vara, Dra. Patrícia Cristiane Moreira, estará em gozo de férias 

regulares, redesigna-se a audiência para o dia 12 de setembro de 2018, 

às 13h00min, no Gabinete da 2ª Vara Cível desta Comarca.

Ao setor de expedição para o integral cumprimento da decisão contida à f. 

76, observando-se a data acima agendada.

Primavera do Leste-MT, 27 de julho de 2018.

Ésio Martins de Freitas

Gestor Judiciário
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Matrícula 22311

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 128850 Nr: 1732-34.2014.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONALDO CARDOSO DA SILVA, ROBERTO CARLOS 

CARDOSO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL GOMES FERNANDES JALLAGEAS DE 

LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ DA SILVA ARAÚJO - 

OAB:MT 3963, DIVAIR APARECIDO DE PIERI - OAB:MT 4336-A, 

DIVANIR MARCELO DE PIERI - OAB:MT 5698-A, KAROLINE 

SZATKOWSKI POLATO - OAB:MT 14618, LOURIVAL RIBEIRO FILHO - 

OAB:5073/MT, RODRIGO RIBEIRO ARAUJO - OAB:MT 13984-B, TAISE 

PINTO DE LARA DE PIERI - OAB:MT 8.623, VERA LUCIA MARQUES 

LEITE - OAB:MT/ 11.144

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZMAR BARBOSA VIEIRA - 

OAB:MT 13059, MARIANA BLESSA SANT'ANA DE SOUZA - OAB:MT 

12.991, ONEDSON CARVALHO DA SILVA - OAB:MT 7.136-B, RICARDO 

BATISTA DAMÁSIO - OAB:MT 7.222-B

 C E R T I D Ã O

Considerando que no dia 01 de agosto de 2018 a MM. Juíza de Direito 

desta Vara, Dra. Patrícia Cristiane Moreira, estará em gozo de férias 

regulares, redesigna-se a audiência para o dia 12 de setembro de 2018, 

às 14h00min, no Gabinete da 2ª Vara Cível desta Comarca.

Ao setor de expedição para o integral cumprimento da decisão contida à f. 

82, observando-se a data acima agendada.

Primavera do Leste-MT, 27 de julho de 2018.

Ésio Martins de Freitas

Gestor Judiciário

Matrícula 22311

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 133378 Nr: 5496-28.2014.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SHIRLEI DOS SANTOS OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIDADE VERDE COMERCIO VAREJISTA DE 

PEÇAS E ACESSORIOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMILSON NAVARETTE 

LINHARES - DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANETE DIAS PIZARRO - 

OAB:OAB/MT 5471-B, RODRIGO SEMPIO FARIA - OAB:8078

 C E R T I D Ã O

Considerando que no dia 01 de agosto de 2018 a MM. Juíza de Direito 

desta Vara, Dra. Patrícia Cristiane Moreira, estará em gozo de férias 

regulares, redesigna-se a audiência para o dia 12 de setembro de 2018, 

às 15h00min, no Gabinete da 2ª Vara Cível desta Comarca.

Ao setor de expedição para o integral cumprimento da decisão contida à f. 

74/75, observando-se a data acima agendada.

Primavera do Leste-MT, 27 de julho de 2018.

Ésio Martins de Freitas

Gestor Judiciário

Matrícula 22311

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 134528 Nr: 6398-78.2014.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODASIR CASSOL- ESPÓLIO, FLORISBELLA CASSOL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DORIVAL ROSSATO JUNIOR - 

OAB:10933-A/MT, LEANDRO PEREIRA MACHADO SILVEIRA - OAB:MT 

14.919-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANELY DE MORAES PEREIRA 

MERLIN - OAB:13571/B, ROMEU DE AQUINO NUNES - OAB:3770

 Considerando o retorno dos autos do Egrégio Tribunal de Justiça, INTIMO 

as partes, através de seus respectivos advogados, para manifestarem 

nos autos, no prazo de quinze dias, requerendo o que entenderem de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 173549 Nr: 7110-97.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE "PRIMACREDI"

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEITON OTÁVIO DA SILVA TRINDADE - ME, 

CLEITON OTAVIO DA SILVA TRINDADE, ENOCS LUIS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RAVANELLO - OAB:MT 

3291, WENDELL OLIVEIRA CASTRO - OAB:MT/ 14394

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data INTIMO o Advogado do Autor para manifestar-se 

acerca da Correspondência Devolvida juntada aos autos, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 39996 Nr: 2438-95.2006.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRO-MARIANA PRODUTOS AGRÍCOLAS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO UMBERTO LUCHESI - 

OAB:SP 76.458

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IRACILDO PEREIRA DE 

CARVALHO - OAB:7681/MT

 Processo nº 2438-95.2006.811.0037 (Código 39996)

Cumprimento de Sentença

Exequente: Syngenta Proteção de Cultivos Ltda.

Executada: Agro Mariana Produtos Agrícolas Ltda.

Vistos etc.

Trata-se de cumprimento de sentença iniciado por Syngenta Proteção de 

Cultivos LTDA. em face de Agro Mariana Produtos Agrícolas LTDA., 

ambos qualificados nos autos em epígrafe.

A parte exequente noticiou o pagamento do débito, postulando pela 

extinção do feito (fls.508).

Isto posto, extinto o crédito pelo pagamento, declaro satisfeita a obrigação 

e JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do artigo 526, §3º, do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo.

P.R.I.C.

Primavera do Leste (MT), 05 de junho de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 110108 Nr: 443-37.2012.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEUSA CHIARELO RIVA, EVERTON DAVID 

RIVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUÍS ZANON - OAB:RS 

14.705

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta data, foi realizada pesquisa e inclusão via sistema 

RENAJUD de bem dos requeridos, sendo positiva apenas para o segundo 

requerido, conforme extrato anexo.

 Certifico ainda que foi realizada pesquisa de bens dos requeridos no 

sistema INFOJUD , sendo o extrato negativo para o segundo requerido e 

positivo para a primeira requerida, o qual foi arquivado em pasta própria.

Intimo a parte requerente para manifestar-se requerendo o que entender 

oportuno. Prazo: 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 136770 Nr: 8117-95.2014.811.0037
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 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): ORIDES DA SILVA ORUE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:MT 13.994-A, MARIANA MARQUES DE 

MENDONÇA - OAB:16067/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta data, foi realizada pesquisa via sistema RENAJUD de 

bem do executado, retornando sem resultados, conforme extrato anexo.

 Certifico ainda que foi realizada pesquisa de bens do executado no 

sistema INFOJUD nos exercícios solicitados, resultando negativa a 

pesquisa, conforme informações anexas.

Intimo a parte exequente para manifestar-se requerendo o que entender 

oportuno. Prazo: 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 157002 Nr: 7637-83.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IGUAÇU MÁQUINAS AGRICOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO EIITI MUROFUSE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS RICARDO GUILHEN 

MELO - OAB:MT 4856

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 7637-83.2015.811.0037 (Código 157002)Ação de Execução 

de Quantia Certa contra Devedor SolventeExequente: Iguaçu Máquinas 

Agrícolas LtdaExecutado: Mauro Eiiti MurofusiVistos etc.Trata-se de 

requerimento de requisição de informações econômico-fiscais da parte 

executada, sob o fundamento de que referido documento é imprescindível 

para a localização de bens da parte devedora, passíveis de penhora.A 

assertiva é pertinente, eis que o pleito executório encontra-se 

obstaculizado em razão da ausência de localização de bens 

penhoráveis.Assim, diante da total , mediante requisição judicial, sobre o 

cadastro patrimonial do devedor, visto que “esgotados os meios para 

localização dos bens do executado, é admissível a requisição, através do 

Juiz da execução, de informações à Receita Federal, face ao interesse da 

justiça na realização da penhora” (Resp n° 161.296/RS, Rel. Peçanha 

Martins, DJU 08.05.2000).Destarte, autorizo a requisição de informações à 

Receita Federal, via sistema INFOJUD, bem como a pesquisa e inclusão no 

sistema RENAJUD, consoante postulado (fls.66).Aportando a resposta 

respectiva, arquive-se em local reservado, em pasta própria, física ou 

eletrônica, cientificando-se a parte exequente de seu conteúdo e 

certificando no processo essa ocorrência, nos termos do artigo 477 da 

CNGC.Decorridos 6 (seis) meses do arquivamento dos ofícios prestando 

informações econômico-financeiras do contribuinte, serão eles destruídos 

por incineração ou processo equivalente, na forma do §2º do artigo 477 

da CNGC. Concluídas as diligências, intime-se a parte exequente para 

manifestação, em 15 (quinze) dias.Em seguida cumpra integralmente a 

determinação judicial derradeira (fls.59).Cumpra-se.Primavera do Leste 

(MT), 29 de maio de 2018.Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 157002 Nr: 7637-83.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IGUAÇU MÁQUINAS AGRICOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO EIITI MUROFUSE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS RICARDO GUILHEN 

MELO - OAB:MT 4856

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta data, foi realizada pesquisa e inclusão via sistema 

RENAJUD de bem do executado, conforme extrato anexo.

 Certifico ainda que foi realizada pesquisa de bens do executado no 

sistema INFOJUD , sendo os extratos arquivados em pasta própria.

Intimo a parte exequente para manifestar-se requerendo o que entender 

oportuno. Prazo: 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 155649 Nr: 7051-46.2015.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DO MÉDIO LESTE 

DE MATO GROSSO - SICOOB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE VALTER PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANE LUZA - OAB:MT 14.059, 

MAURO PORTES JUNIOR - OAB:MT 10772, PEDRO EMILIO 

BARTOLOMEI - OAB:MT 12306-B, SANDRA ROBERTA MONTANHER 

BRESCOVICI - OAB:7.366/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista os endereços informados às f. 101/103, INTIMO a parte 

requerente para manifestar em qual endereço requer a intimação do 

requerido. Prazo: 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 160151 Nr: 472-48.2016.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IGUAÇU MÁQUINAS AGRICOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ MARCIO ROMAGNOLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS RICARDO GUILHEN 

MELO - OAB:OAB/MT3.966

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 472-48.2016.811.0037 (Código 160151)

Ação Ordinária de Cobrança

Requerente: Iguaçu Máquinas Agrícolas Ltda

Requerido: Luiz Marcio Romagnoli

Vistos etc.

Para efeito de aferição de eventual nulidade do ato citatório, certifique-se 

a secretaria judicial quanto ao motivo da expedição de mandado de citação 

em endereço diverso do consignado na petição inicial.

Em seguida, imediata conclusão.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 19 de março de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 173771 Nr: 7283-24.2016.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADELAIDE ALMEIDA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:MT/22.131/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que decorreu o prazo e a parte requerida não 

apresentou CONTESTAÇÃO, embora devidamente citada conforme f. 42.

Intimo a parte autora para manifestar acerca das informações prestadas 

pela Oficiala de Justiça às f. 50/51. Outrossim, intimo ainda para 

manifestar-se requerendo o que entender oportuno dado o decurso de 

prazo acima certificado. Prazo: 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 127527 Nr: 494-77.2014.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOISÉS PINHEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO 

DE OLIVEIRA MATOS - OAB:MT 16.864 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista os endereços informados às f. 70/73, INTIMO a parte 

requerente para manifestar em qual endereço requer a citação do 

requerido. Prazo: 10 dias.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 104631 Nr: 3613-51.2011.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHAMPION FARMOQUÍMICO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO ROBERTO HATCH DE MEDEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO DA TRINDADE 

ROSA - OAB:13287/GO, RENATO SALES GUIMARÃES - OAB:36220

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILEI SCHUSTER - 

OAB:7721-B/MT

 Em cumprimento a decisão contida retro, designa-se a audiência de 

conciliação para o dia 15/08/2018 de agosto de 2018, às 16h00min, na 

sala de conciliação do Edifício do Fórum desta Comarca.

 Os(as) advogados(as) constituídos(as) ficam cientes de que DEVERÃO 

comunicar as partes para que compareçam na oralidade, no dia e hora 

marcados.

 As partes ficam advertidas que o não comparecimento injustificado do 

autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (CPC, art.334, §8º).

 As partes devem estar acompanhadas por seus(uas) advogados(as) ou 

defensores públicos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 121990 Nr: 4514-48.2013.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MEIMEI PEREIRA FREITAS TOMAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REINALDO COELHO CARDOSO, ANGELA 

MARIA ANDRADE CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDEMAR GOMES DA SILVA - 

OAB:16169-O/MT, Cláudio Santos Réche - OAB:12-831-B, ÉDERSON 

UMBELINO NERY - OAB:MT 16181-O, MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE 

MELLO GONÇALVES - OAB:OAB/MT8.798-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALFREDO DE OLIVEIRA 

WOYDA - OAB:MT/7719-B, LEONARDO COSTA NICOLINO - 

OAB:OAB/MT 12.900

 C E R T I D Ã O

Em cumprimento a decisão contida retro, designa-se a audiência de 

conciliação para o dia 08/08/2018 de agosto de 2018, às 17h00min, na 

sala de conciliação do Edifício do Fórum desta Comarca.

 Os(as) advogados(as) constituídos(as) ficam cientes de que DEVERÃO 

comunicar as partes para que compareçam na oralidade, no dia e hora 

marcados.

 As partes ficam advertidas que o não comparecimento injustificado do 

autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (CPC, art.334, §8º).

 As partes devem estar acompanhadas por seus(uas) advogados(as) ou 

defensores públicos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 137009 Nr: 8285-97.2014.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSA DA ROCHA MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO RICARDO MARTINS 

DE SOUZA - OAB:SP 238.100, MARIA RAQUEL BELCULFINE SILVEIRA - 

OAB:SP 160.487, MAURÍCIO CORRÊA - OAB:222.171/SP, MICHEL 

SIQUEIRA - OAB:SP/247.807, VANESSA REGINA PIUCCI - OAB:SP 

199.992

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte requerente para manifestar em qual endereço requer a 

citação da requerida, tendo em vista o retorno da pesquisa de endereços 

com duas localizações distintas. Prazo: 10 dias.

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003242-26.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE HENRIQUE NONATO FILHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO JUNIOR QUEIROZ LUZ OAB - GO23787 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIDIO DE OLIVEIRA NAZARIO JUNIOR (EXECUTADO)

SUPER AGRO SER. COM. DE PECAS E MAQUINAS AGRICOLAS EIRELI - 

ME (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

o presente feito, com a finalidade de intimar o exequente para comparecer 

na Secretaria da 3ª Vara Cível, para assinar o termo de caução, no prazo 

de 05 dias.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 75000 Nr: 7318-91.2010.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIEL BORTOLON UBALDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGÉRIO DO CARMO CABRAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO EUGÊNIO FERNANDES 

FILHO - OAB:6.226-A/MT, JOÃO MANOEL JÚNIOR - OAB:MT 3284-B, 

MIRANDA DE OLIVEIRA - OAB:13300/MT, NELIANE ANDREA MANOEL - 

OAB:164.246 SP, NELSON APARECIDO MANOEL JUNIOR - OAB:MT 

5454-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUBENS CRUNIVEL 

RODRIGUES - OAB:32.468-GO

 Impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte executada 

para manifestar sobre documentos de fls. 184/201.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 122345 Nr: 4878-20.2013.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELÓI VITÓRIO MARCHETT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO DIOMAR WERNER, RENATA BONI 

CUNHA WERNER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA PATRÍCIA VILELA DO 

NASCIMENTO - OAB:MT/ 15.528, PATRICIA CARLIENE BARROS 

GIACOMOLLI - OAB:MT/ 13.739, ROBERTO CÉSAR DA SILVA - 

OAB:11.994/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZMAR BARBOSA VIEIRA - 

OAB:MT 13059, RICARDO BATISTA DAMÁSIO - OAB:MT 7.222-B

 Impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar as partes, para no 

prazo de 10 (dez) dias, informarem se possuem provas a produzir, 

esclarecendo a necessidade e pertinência da mesma, valendo o silêncio 

pela inexistência, conforme sentença de p. 87.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 121688 Nr: 4204-42.2013.811.0037

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELÓI VITÓRIO MARCHETT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO DIOMAR WERNER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADÃO NOEL DAS NEVES E SILVA 

- OAB:MT/ 15.703, CARLA PATRÍCIA VILELA DO NASCIMENTO - 

OAB:MT/ 15.528, PATRICIA CARLIENE BARROS GIACOMOLLI - 

OAB:MT/ 13.739, ROBERTO CÉSAR DA SILVA - OAB:11.994/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO BATISTA DAMÁSIO 

- OAB:MT 7.222-B

 Impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte Autora, 
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para no prazo de 10 (dez) dias, informarem se possui provas a produzir, 

esclarecendo a necessidade e pertinência da mesma, valendo o silêncio 

pela inexistência, conforme sentença de p. 86.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 172904 Nr: 6761-94.2016.811.0037

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGUES DO NASCIMENTO & FERREIRA DE 

SOUZA LTDA, REGINALDO RODRIGUES DO NASCIMENTO, TERESINHA 

FERREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISLAINE CRISPIM DE FARIA 

CRUZ - OAB:MT 16988, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:OAB/MT 16.691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte Autora 

para manifestar referente às Correspondências de Citação devolvidas, 

com anotação “Desconhecido”, conforme p. 77/V.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 35884 Nr: 3898-54.2005.811.0037

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DELTA FERTILIZANTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO CAIRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIR MIGUEL BERTICELLI - 

OAB:MT 8239-B, Luis Carlos Conejo - OAB:MT 13056, SHEILA 

CAROL CHRIST - OAB:29182/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS HERINGER - 

OAB:MT/5280-A

 Certifico que até a presente data o exequente se manteve inerte referente 

à decisão de p.151, apesar de devidamente intimado via DJE. Assim, 

impulsiono o presente feito com a finalidade de intimar o Autor para no 

prazo de 5 (cinco) dias se manifestar, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 59132 Nr: 6718-41.2008.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BASF S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR LUIZ CHIARELLO, EDERSON RIZOTTO, 

MIRTES TEREZINHA RIZZOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO JOSE BONATTO - 

OAB:25698/PR, ROSANE BARCZAK - OAB:PR 47394, SADI BONATTO - 

OAB:10011/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que até a presente data a parte autora não informou os 

endereços atualizados dos credores indicados à p.139, apesar de 

devidamente intimada via DJE. Deste modo, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar a parte autora, na pessoa de seu advogado, para dar 

andamento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 117260 Nr: 7934-95.2012.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAMPOS E SARAIVA DE JESUS LTDA - ME, 

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA, FÁTIMA CAMPOS BORDÃO

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

OAB:8350/MT, ILDO DE ASSIS MACEDO - OAB:MT 3541, MAURO 

PAULO GALERA MARI - OAB:OAB/MT 3.056, SAIONARA MARI - 

OAB:MT 5.225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que até a presente data a parte autora não se manifestou, 

apesar de devidamente intimada via DJE. Deste modo, impulsiono os autos 

com a finalidade de intimar a parte autora, na pessoa de seu advogado, 

para dar andamento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 41224 Nr: 3702-50.2006.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ SEGUROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOPRIMA TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSMAR DA SILVA MONTEIRO 

JÚNIOR - OAB:7670, ROGERIO NUNES GUIMARÃES - OAB:6569/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO CESAR FIGUEIREDO 

MAMUS - OAB:15321/MT

 Certifico que até a presente data a parte executada não se manifestou 

sobre as restrições de p.228, apesar de devidamente intimada via DJE. 

Deste modo, impulsiono os autos com a finalidade de intimar o exequente 

para dar andamento ao feito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 67221 Nr: 6912-07.2009.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOISES PEREIRA DE CAMARGO, MARIA EDINEIA 

RAMALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CR MARCO COOPERATIVA RESIDENCIAL 

AUTO FINANCIADA, CONCIMA S/A CONSTRUÇÕES CIVIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amauri Moreira de Almeida - 

OAB:MT 5882, ANTONIO ALVES DA SILVA JÚNIOR - OAB:MT 7662, 

MARCELO PILOTO MACIEL - OAB:8222-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RITA BORGES DOS SANTOS - 

OAB:163.789

 Certifico que até a presente data a parte autora não deu andamento ao 

feito, apesar de devidamente intimada via DJE. Deste modo, impulsiono os 

autos com a finalidade de intimar a parte autora, na pessoa de seu 

advogado, para dar andamento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 128422 Nr: 1335-72.2014.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCA RODRIGES DOS S NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA RODRIGUES DE 

OLIVEIRA DELMONDES - OAB:7819/MT, JOSÉ LIDIO ALVES DOS 

SANTOS - OAB:156.187, NELSON PASCHOALOTTO - OAB:MT 8530-A, 

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:SP/ 192.649

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte Autora 

para manifestar referente a Correspondência de Citação devolvida, com 

anotação “Mudou-se”, conforme p. 75/V.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 151763 Nr: 5180-78.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PARANÁ EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA 

EPP, MARISTELA MARINI LORINI, AGOSTINHO LORINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte Autora 

para manifestar referente à Correspondência de Intimação devolvida, com 

anotação “Não existe o Número”, conforme p. 64/V.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 108935 Nr: 8126-62.2011.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DU PONT DO BRASIL S/A - DIVISÃO PIONEER 

SEMENTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVERALDO RAUL CABRAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - 

OAB:1494/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte Autora 

para manifestar referente às Correspondências devolvidas de fls.127/V, 

enviadas aos Srs. Marcos Romagnoli e Everaldo Raul Cabral, com 

anotação “Mudou-se”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 138757 Nr: 9538-23.2014.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÚ S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO GOMES DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A OABMT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que até a presente data a parte autora não deu andamento ao 

feito, apesar de devidamente intimada via DJE. Deste modo, impulsiono 

este feito com a finalidade de intimar a parte autora, pessoalmente, para, 

em 48 (quarenta e oito) horas, dar andamento ao feito sob pena de 

extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 65689 Nr: 5486-57.2009.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA BENEDITA VITAL SILVA, MARIA ANTÔNIA DOS 

SANTOS, OLINDA GETÚLIA DE FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO YUJI YASHIRO - 

OAB:16250, WESLEY MANFRIN BORGES - OAB:8867/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A

 Impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte Autora 

para manifestar referente às Correspondências devolvidas de fls.242/244, 

enviadas as Sras. Olinda Getúlia de Figueiredo, Maria Benedita Vital silva e 

Maria Antônia dos Santos, com anotações “Falecido”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 39097 Nr: 1519-09.2006.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MELISSA REOLON DA COSTA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILENA PIRÁGINE - 

OAB:OAB/MT 17210-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte Autora 

para manifestar referente às Correspondências de Intimação devolvidas, 

com anotação “Não existe o Número”, enviadas ao Sr. Francisco de Assis 

da Costa Oliveira e a Sra. Ivone Aparecida Reolon Oliveira, conforme p. 

148/V e 149/V.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 169308 Nr: 4947-47.2016.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANDERSON ALVES GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIPE GONÇALVES JACOMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO LUIZ VELLOZO - 

OAB:19956/0, WELLINGTON MARLOS SALLA BERG - OAB:18.393 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte Autora 

para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 65082 Nr: 4819-71.2009.811.0037

 AÇÃO: Embargos à execução (art. 741 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: GILBERTO CAIRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DELTA FERTILIZANTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS HERINGER - 

OAB:MT/5280-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Carlos Conejo - 

OAB:MT 13056, SHEILA CAROL CHRIST - OAB:29182/PR

 Trânsito em Julgado(Sem Recurso)

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que a sentença de fls. 120/122 transitou em julgado sem 

interposição de recurso.

Primavera do Leste - MT, 17 de julho de 2018.

Escrivã(o)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 17735 Nr: 2566-91.2001.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AVENTIS CROPSCIENSE BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ROGÉRIO GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON DABUL POMPEU DE 

BARROS - OAB:MT 3.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUMBERTO AIDAMUS DE 

LAMÔNICA FREIRE - OAB:6000/MT, LUCIANA MARTINS RIBAS - 

OAB:5974-B/MT

 Certifico que até a presente data a parte autora não se manifestou sobre 

a certidão do Oficial de Justiça, apesar de devidamente intimada via DJE. 

Deste modo, impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, para dar andamento ao feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 17158 Nr: 1981-39.2001.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: METASA S/A - INDUSTRIA METALURGICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ROGÉRIO GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALFREDO DE OLIVEIRA WOYDA - 

OAB:MT/7719-B, Cleber Junior Stiegemeier - OAB:12198-B, FLÁVIO 

MULLER - OAB:5841, RODRIGO NOGARA DE CASTILHO - 

OAB:8250-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO SIVIERO BOTELHO DA 

SILVA - OAB:5929/MT, HUMBERTO AIDAMUS DE LAMÔNICA FREIRE - 

OAB:6000/MT

 Certifico que até a presente data a parte Autora não se manifestou nos 

auto, apesar de devidamente intimada via DJE. Assim, impulsiono o 

presente feito, com a finalidade de intimar a parte Autora para dar 

prosseguimento ao feito no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção 

e arquivamento

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 115190 Nr: 5717-79.2012.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILBERTO JOSÉ CADOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSIMARY COSTA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO JOSÉ CADOR - 

OAB:MT/14.323

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que até a presente data a parte Autora não se manifestou nos 

auto, apesar de devidamente intimada via DJE. Assim, impulsiono o 

presente feito, com a finalidade de intimar a parte Autora para dar 

prosseguimento ao feito no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção 
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e arquivamento

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 71895 Nr: 4210-54.2010.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Perival de Matos Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMÍLIO DIVINO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERIC RITTER - OAB:5397-B/MT, 

PETERSON VEIGA CAMPOS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO RIBEIRO ARAUJO - 

OAB:MT 13984-B

 Certifico que até a presente data a parte Autora não se manifestou nos 

auto, apesar de devidamente intimada via DJE. Assim, impulsiono o 

presente feito, com a finalidade de intimar a parte Autora para dar 

prosseguimento ao feito no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção 

e arquivamento

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 110682 Nr: 1009-83.2012.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIDIA DAL ROVERE PATRICIO, JOSÉ ROBERTO 

PATRÍCIO, Sebastião Patrício- Espólio, JOSÉ PATRICIO, IRMA CAMILO 

PATRÍCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT 19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que até a presente data a parte Autora não se manifestou nos 

auto, apesar de devidamente intimada via DJE. Assim, impulsiono o 

presente feito, com a finalidade de intimar a parte Autora para dar 

prosseguimento ao feito no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção 

e arquivamento

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 146321 Nr: 2692-53.2015.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÚCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUELI AMARAL CEZAR

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

OAB:49512/OABMT, FRANCISCO DUQUE DABUS - OAB:OAB/MT 

21.456-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que até a presente data a parte Autora não se manifestou nos 

autos, apesar de devidamente intimada via DJE. Assim, impulsiono o 

presente feito, com a finalidade de intimar a parte Autora para dar 

prosseguimento a presente demanda no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena 

de extinção e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 114301 Nr: 4684-54.2012.811.0037

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA SEVERINO DA SILVA - 

OAB:MT 12747, KARINE FAGUNDES GARCIA DUARTE ALVES PINTO - 

OAB:6294/B, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - OAB:21.593-A, 

RONALDO BATISTA ALVES PINTO - OAB:MT 7556-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte Autora 

para manifestar referente à Correspondência de Intimação devolvida, com 

anotação “Rua Inexistente”, enviada ao Sr. Marcos Antonio José Dos 

Santos, conforme p. 119/V.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 52315 Nr: 434-17.2008.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE CARLOS DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOVO ARAGUAIA MATERIAIS PARA 

CONSTRUÇÃO, CARLOS HENRIQUE FERNANDES, PEDRO FERNANDES 

ELIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO VAZ CARDOSO - 

OAB:MT 5.209

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Paula André da Mata - 

OAB:MT/10521, Leonardo André da Mata - OAB:9126/MT, LUCIANA 

FERNANDES RABELO - OAB:9031-B-MT, LUIZ CARLOS REZENDE - 

OAB:MT 8.987-B

 Certifico que até presente data apenas o Requerido Carlos Henrique 

Fernandes foi devidamente intimado segundo AR de p. 161, porém não se 

manifestou nos autos. A correspondência encaminhada ao Sr. Pedro 

Fernandes foi devolvida com anotação “Não Existe o Nr” conforme p.162. 

Assim impulsiono o presente feito com a finalidade de intimar a parte 

Autora para se manifestar nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 198888 Nr: 8049-43.2017.811.0037

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE INVESTIMENTO E LIVRE 

ADMISSÃO UNIÃO PARANÁ/ SÃO PAULO - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ BARROSO ROBLES FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO LUIZ BLAZIUS - 

OAB:31478-PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA para, no 

prazo de 05(cinco) dias ,manifestar sobre a certidão do oficial de justiça, 

requerendo o que entender de direito, sob pena de devolução da carta 

precatória.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 135744 Nr: 7366-11.2014.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOUIS DREYFUS COMMODITIES BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M A MARQUES LEONEL ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO JORGE 

BERNARDINI - OAB:SP/242.289, CYRILLO CAVALHEIRO NETO - 

OAB:SP/337.398, JOSÉ NEVES COSTA PINHEIRO FILHO - OAB:SP/ 

347.330, PEDRO AMARAL SALLES - OAB:211.548/SP, RENATO LUIZ 

FRANCO DE CAMPOS - OAB:SP/207.984

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALISON GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:60586

 Impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte REQUERENTE 

para apresentar as contrarrazões do recurso, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 71475 Nr: 3790-49.2010.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISRAEL NASCIMENTO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO ARRENDAMENTO 

MERCANTIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA DREYER - OAB:MT. 

9.520

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, HÉLIO DE PASSAS CRAVEIRO FILHO - 

OAB:15190/GO, JOSÉ LIDIO ALVES DOS SANTOS - OAB:156.187, 

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:MT 20732-A

 Impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte REQUERENTE 

para requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de retorno ao arquivo.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 110478 Nr: 801-02.2012.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS LOURENÇO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D. F. INCORPORADORA E IMOBILIARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALFREDO DE OLIVEIRA WOYDA - 

OAB:MT/7719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO GALVAN - OAB:8056 

OAB/MT, RICARDO NIGRO - OAB:8414/MT

 Impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte EXEQUENTE para 

requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de retorno ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 155762 Nr: 7101-72.2015.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WASSABURO YAMASHITA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA DREYER - OAB:MT. 

9.520, GISLAINE ALVES YAMASHITA - OAB:MT 19.900, RAQUEL 

DREYER - OAB:MT 8413

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Paulo do Nascimento 

Costa - OAB:13.707, Mariana Mendes Miranda de Britto - 

OAB:14.837/MS, MAYARA BENDÔ LECHUGA GOULART - OAB:20191/A

 Impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte REQUERENTE 

para manifestar sobre o documento de fls.159/166, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 136765 Nr: 8113-58.2014.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILVAN MOREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDETE MOREIRA E SILVA, MARCELO 

VASCO DE CASTRO E SILVA, PAULO MÁRCIO CASTRO E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ANTONIO GONÇALVES 

LIRA - OAB:DF/ 28.504, LAISE MELO GUIMARÃES - OAB:DF/ 34.082, 

RAUL CANAL - OAB:10308/DF, WELLINGTON LUIZPEREIRA DE SOUSA 

- OAB:DF/ 34.963

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILEI SCHUSTER - 

OAB:7721-B/MT

 Impulsiono estes autos, com a finalidade de intimar a parte EXEQUENTE 

para, no prazo legal, apresentar as contrarrazões dos embargos de 

declaração de fls. 88/92.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 162308 Nr: 1379-23.2016.811.0037

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZA MARIA VIAN RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Império Minerações Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RAVANELLO - OAB:MT 

3291

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA VIEIRA DE 

ALMEIDA - OAB:14.566, JOSÉ ANTONIO DUARTE ALVARES - 

OAB:3432/MT, Luciano Salles Chiappa - OAB:11.883, MARCELO 

SILVA MOURA - OAB:12307/MT

 Impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte EMBARGADA 

para manifestar sobre o pedido de julgamento antecipado da lide, no prazo 

de 05(cinco) dias, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 122023 Nr: 4548-23.2013.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDA CLARICE HOPPEN KOPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOCIEDADE MANTENEDORA DE ENSINO E 

CULTURA DE PRIMAVERA DO LESTE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ BOMFIM - 

OAB:MT/14533, Carlos Henrique Magalhães Fernandes - 

OAB:18804/MT, DANIELA CABETTE DE ANDRADE - OAB:9889-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS HENRIQUE 

MAGALHÃES FERNANDES - OAB:18804/O, DANIELA CABETTE DE 

ANDRADE - OAB:9889-B

 Impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte REQUERENTE 

para manifestar sobre o documento de fls. 129/131, no prazo legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 54525 Nr: 2104-90.2008.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIANA EUGÊNIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RÁPIDO CHAPADENSE VIAÇÃO LTDA, 

EXPRESSO RUBI LTDA, LIBERTY PAULISTA SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LUIZ DA SILVA - OAB:MT 

7.458-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA DOS SANTOS 

CRUZ - OAB:11620-B/MT, GUSTAVO SOUBHIE - OAB:5224-MT, 

LEONARDO RANDAZZO NETO - OAB:MT/3504-A, MARCIO ALEXANDRE 

MALFATTI - OAB:OAB/16.943-A, OSMAR DA SILVA MONTEIRO 

JÚNIOR - OAB:7670, ROGERIO NUNES GUIMARÃES - OAB:6569/MT

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADO O 

ADVOGADO JOSÉ LUIZ DA SILVA, PARA DEVOLVER OS PRESENTES 

AUTOS, NO PRAZO DE 3 DIAS, SOB PENA DE PERDER O DIREITO DE 

VISTA FORA DO CARTÓRIO E MULTA CORRESPONDENTE A METADE DO 

SALÁRIO MÍNIMO, CONFORME DETERMINA O ARTIGO 234 §2° DO CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 111859 Nr: 2304-58.2012.811.0037

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sergio Marino Sala

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ PEDROSA NETO - 

OAB:13.763/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO UMBERTO LUCHESI - 

OAB:OAB/MT 10.365-A, CELSO UMBERTO LUCHESI - OAB:SP 76.458

 Impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte EMBARGANTE 

para manifestar sobre o documento de fls. 180/181, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 119958 Nr: 2415-08.2013.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WB DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA - ME, 

SAIAZI TRANSPORTES E TERRAPLANAGEM LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:10.271/MT, JOÃO OLIVEIRA 

DE LIMA - OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar o exequente para 

dar andamento ao feito, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 128188 Nr: 1123-51.2014.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIO E TRANSPORTES IRMÃOS 

PINHEIRO LTDA, MOISÉS PINHEIRO

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

OAB:8350/MT, ILDO DE ASSIS MACEDO - OAB:MT 3541, MARCO 

ANTONIO MARI - OAB:MT 15.803, MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056, SAIONARA MARI - OAB:MT 5.225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar o exequente para 

dar andamento ao feito, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 205606 Nr: 2091-42.2018.811.0037

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE CRUZ ALTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NARA LUCIA DA SILVA SOUZA DA SILVEIRA, 

OTAVIO GONÇALVES DA SILVEIRA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO FURIAN SOSSEGOLO - 

OAB:RS 19160

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, que poderá ser 

consultada pelo sitio do TJMT, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 155770 Nr: 7104-27.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DO MÉDIO LESTE 

DE MATO GROSSO - SICOOB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HILDA APARECIDA ARTMANN ZDYBICKI 

EIRELE - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA ROBERTA MONTANHER 

BRESCOVICI - OAB:7.366/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 126161 Nr: 8728-82.2013.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHURRASCARIA E CHOPERIA ARMAZEM 

LTDA - ME/PENARIOL DUARTE CIA LTDA- ME, FÁBIO SILVA DUARTE, 

LARISSA GASPARETTO PENARIOL DUARTE

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

OAB:8350/MT, ILDO DE ASSIS MACEDO - OAB:MT 3541, MARCO 

ANTONIO MARI - OAB:MT 15.803, MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056, SAIONARA MARI - OAB:MT 5.225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar o exequente para 

dar andamento ao feito, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 177752 Nr: 9488-26.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVA SANTOS & SANTOS LTDA ME, ITAMAR 

LUIZ DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:MT 5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 30290 Nr: 2551-20.2004.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDVALDO JOSÉ DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RECAPAGEM DE PNEUS JAGUAR LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISABETE FATIMA RAMOS - 

OAB:6938/MT, JOSE ANTONIO DE MELO - OAB:MT 8.604, MARIA 

ELIETE RAMOS - OAB:3.597-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON AZOLINI - 

OAB:3.094/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA 

para dar andamento ao feito, no prazo de 05(cinco) dias, requerendo o 

que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 63394 Nr: 3319-67.2009.811.0037

 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: BFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MLRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL NEVES COSTA - 

OAB:12.411-A, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT, SÍLVIA 

JOCIANE LEITE BRANCO - OAB:7085-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA 

para dar andamento ao feito, no prazo de 05(cinco) dias, requerendo o 

que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 104043 Nr: 2995-09.2011.811.0037

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO LEASING S/A - ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMARILDO VIEIRA DE SOUZA & CIA LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:20853-A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20.732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA 

para dar andamento ao feito, no prazo de 05(cinco) dias, requerendo o 

que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 164098 Nr: 2266-07.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELTON LARRI RIVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCEU ROGGIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO WILSON MARTINS - 

OAB:MT 5.858-A, TALITA BORGES REIS - OAB:19942/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:
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 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA 

para dar andamento ao feito, no prazo de 05(cinco) dias, requerendo o 

que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 168378 Nr: 4403-59.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENIO JOSE BREMM, CLARICE ANGELINA 

CARAMORI BREMM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:MT 5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUDSON ROSA DA SILVA - 

OAB:14165/MT, RAUL ANTUNES MACEDO - OAB:MT 15.674, RAUL 

ANTUNES MACEDO - OAB:MT/ 15.674

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA 

para dar andamento ao feito, no prazo de 05(cinco) dias, requerendo o 

que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 170532 Nr: 5488-80.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO BENEDITINA DA PROVIDÊNCIA (COLÉGIO 

MÃE DA DIVINA PROVIDÊNCIA)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSUÉ BASTOS CORTES, MARA CELI NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA MARTINS RIBAS - 

OAB:5974-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA 

para dar andamento ao feito, no prazo de 05(cinco) dias, requerendo o 

que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 170537 Nr: 5492-20.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO BENEDITINA DA PROVIDÊNCIA (COLÉGIO 

MÃE DA DIVINA PROVIDÊNCIA)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIULIANO GENESSIS FERNANDO DA SILVA, 

ELEN LUCI DUSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA MARTINS RIBAS - 

OAB:5974-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA 

para dar andamento ao feito, no prazo de 05(cinco) dias, requerendo o 

que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 132158 Nr: 4520-21.2014.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSTRUTORA EGIDE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORANILDA VALADÃO CORREIA, THIAGO 

ANTONIO LUPIN NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARLINDO DO CARMO - 

OAB:OAB/MT 3722

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar o exequente para 

dar andamento ao feito, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 130760 Nr: 3371-87.2014.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TÚLIO ALVES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO GREGÓRIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEITON LAZZARI - 

OAB:8727-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar o exequente para 

dar andamento ao feito, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 151697 Nr: 5137-44.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IZABEL DE FÁTIMA DADALT DE OLIVEIRA, 

GIOVANI DADALT CRESPANI, ALINE VIECILI CRESPANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO RICARDO MARTINS 

DE SOUZA - OAB:SP 238.100, MARIA RAQUEL BELCULFINE SILVEIRA - 

OAB:SP 160.487, SILVIA COUTINHO PEDROSO - OAB:SP 315.772, 

VANESSA REGINA PIUCCI - OAB:SP 199.992

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 183018 Nr: 430-62.2017.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMERSON MÁRIO MARÇAL PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDNEI JOSE PASQUALOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON MÁRIO MARÇAL 

PEREIRA - OAB:SP 135.427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SARAH NOBREGA ABREU - 

OAB:18431/O

 Impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte 

EMBARGADA para manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, que 

poderá ser consultada pelo sitio do TJMT, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 136567 Nr: 7992-30.2014.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUNIO GOMES ROSALIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA 

MACEDO - OAB:MT/17528

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA 

para, no prazo de 05(cinco) dias, manifestar sobre a certidão do oficial de 

justiça, requerendo o que entender de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 199861 Nr: 8437-43.2017.811.0037

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AIR TRACTOR, INC.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATEUS EDUARDO GONÇALVES VIANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANIBAL FRANCISCO 

CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:21.051/B, LUIZ GUSTAVO 

CURTI NATACCI - OAB:221683
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA 

para, no prazo de 05(cinco) dias, manifestar sobre a certidão do oficial de 

justiça, requerendo o que entender de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 206063 Nr: 2266-36.2018.811.0037

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO JUNIOR DALOSTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FERNANDO VIALLE - 

OAB:PR/5.965

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA 

para, no prazo de 05(cinco) dias, manifestar sobre a certidão do oficial de 

justiça, requerendo o que entender de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 59490 Nr: 7096-94.2008.811.0037

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: POSTO PRIMAVERA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELI SANDRA FREITAS BACCI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARAMIS MELO FRANCO - 

OAB:7816-B/MT, TANIA ZUCHIERI BRESSAN - OAB:13375

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 209598 Nr: 3946-56.2018.811.0037

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EPAMINONDAS BATISTA DA COSTA, ALINE ROSA 

GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROMEU LUIZ BOKORNI - ESPÓLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERICA CHRISTIANA MARTINS - 

OAB:13327/MT, MAURICIO COSTA BARBOSA - OAB:MT/ 19457

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, que poderá ser 

consultada pelo sitio do TJMT, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 63166 Nr: 2978-41.2009.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO OLIVEIRA DE LIMA, DARLEY DA SILVA 

CAMARGO, EUDER OLIVEIRA RIBEIRO, ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRIPINA REUTOW

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:10.271/MT, JOÃO OLIVEIRA 

DE LIMA - OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRIO CREMA - OAB:MT 

3873

 Impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar as partes para 

manifestarem sobre a Avaliação de fls. 310/311, no prazo de 10 (dez) 

dias, conforme decisão de pág. 293.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 120405 Nr: 2888-91.2013.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OZIENE PIMENTA

 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:

 Impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, que poderá ser 

consultada pelo sitio do TJMT, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 161083 Nr: 872-62.2016.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: B. V. FINANCEIRA S/A C.F.I.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAICO DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO LUZ PEREIRA - 

OAB:OAB/MT 18.473-A, MOISES BATISTA DE SOUZA - OAB:MT 

21442-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, que poderá ser 

consultada pelo sitio do TJMT, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 117258 Nr: 7932-28.2012.811.0037

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGNER BATISTA DA CRUZ E CIA LTDA, 

WAGNER BATISTA 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:

 Impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, que poderá ser 

consultada pelo sitio do TJMT, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 135869 Nr: 7454-49.2014.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IHAMBER SADDI RESENDE - ESPÓLIO, AGUINOSI 

IMBIRUSSO ENNES, DIRSANI BONATTO, ORIDES DIAS DE ANDRADE, JOSÉ 

SOARES DE AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DORIVAL ROSSATO JUNIOR - 

OAB:10933-A/MT, LEANDRO PEREIRA MACHADO SILVEIRA - OAB:MT 

14.919-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY 

- OAB:6.735, RITA DE CASSIA CORREA DE VASCONCELOS - 

OAB:15688/A, TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER - OAB:22129-A/SP

 Impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte REQUERENTE 

para manifestar sobre o documento de fls. 476/487, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 203022 Nr: 774-09.2018.811.0037

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KARINE ALVES COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DCP MÁQUINAS E VEICULOS LTDA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PABLO PIZZATTO GAMEIRO - 

OAB:MT 22.323, RICARDO AMBROSIO CURVO FILHO - OAB:MT 22.120

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉA BIANCARDINI - 

OAB:OAB/MT 5.009, BRUNA ELISA PERON - OAB:14.604, CATIA 

SIMONE BRESSAN - OAB:MT 20437, CRISTINNY NUNES RONDON 

SANTANA - OAB:22.716, JANAYNA NUNES DE ARRUDA - OAB:17.625, 

OTACILIO PERON - OAB:3684-A/MT, SILZOMAR PEREIRA BEJARANO - 

OAB:15.199

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar o requerente para 

manifestar sobre a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 132115 Nr: 4487-31.2014.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUARO ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO BATISTA DAMÁSIO - 

OAB:MT 7.222-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CINARA CAMPOS CARNEIRO - 

OAB:8.521, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:MT 14.258-A

 Impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte executada 

para pagar o valor de R$ 22.504,57 (Vinte e dois mil, quinhentos e quatro 

reais e cinquenta e sete centavos ), no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de multa de 10% conforme artigo 523, § 1º do CPC. Conforme se vê 

no documento de fls.146, ou requerer o que entender de direito.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 142076 Nr: 728-25.2015.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ ANTONIO ZIMMERMANN, DURINÉ GIONGO, ARI 

GIONGO, LEONARDO GIONGO, MARIA DO CARMO POLGA, CAMILA 

GIONGO, CARMEN LUCIA OLIVEIRA GIONGO, AGROPECUÁRIA CAMILA 

S/A, VL PARTICIPAÇOES S/A (GIONGO IMÓVEIS S/A)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HAURIET AGROPECUARIA LTDA, O TELHAR 

AGROPECUÁRIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO PEDRO LACERDA DE 

BARROS - OAB:RJ 77581, DANIEL MULLER ABREU LIMA - 

OAB:MT-6177, GABRIEL GAETA ALEIXO - OAB:SP 27681, HÉLIO 

TEIXEIRA LACERDA - OAB:MT/15.283

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS DAVID 

ALBUQUERQUE BRAGA - OAB:SP/ 132.306, GABRIEL SEIJO LEAL DE 

FIGUEIREDO - OAB:SP/ 202022-A, TIAGO SCHEREINER GARCEZ LOPES 

- OAB:SP/194583

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a advogada Cátia 

Simone Bressam, OAB /MT 20.437 que os autos encontram-se com vista 

pelo prazo de 05(cinco)dias, bem como no mesmo prazo juntar 

procuração nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 164077 Nr: 2257-45.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO- SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONTUDO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 

EIRELI - PRIMACON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ALTAIR PIOVEZAN, 

NEIVA PIOVESAN PEREIRA, PERICLES PIOVEZAN PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:10.271/MT, JOÃO OLIVEIRA 

DE LIMA - OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9237/MT, EMILIA CARLOTA GONÇALVES VILELA - OAB:MT 

13206, PAMELA GHIOTTE MATEUS - OAB:20453/O, PEDRO PAULO 

PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - OAB:MT 12.007

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar o exequente para 

manifestar sobre os embargos de declaração, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 166249 Nr: 3291-55.2016.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONTUDO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - 

PRIMACON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO- SICREDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE PINHEIRO BASILIO SILVA - 

OAB:MT 18.882, ARIADINE GROSSI - OAB:MT 19.442, BRUNO OLIVEIRA 

CASTRO - OAB:9237/MT, CRISLAINE VEIGA - OAB:MT 15.425, EMILIA 

CARLOTA GONÇALVES VILELA - OAB:MT 13206, LUIZE CALVI 

MENEGASSI - OAB:MT 13700, MARCELO AMBROSIO CINTRA - 

OAB:MT 8934, PAMELA GHIOTTE MATEUS - OAB:20453/O, PEDRO 

PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - OAB:MT 12.007, RODOLFO 

COELHO RIBEIRO - OAB:MT/16215

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DARLEY DA SILVA CAMARGO 

- OAB:MT 6.526-B

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar o embargado para 

manifestar sobre os embargos de declaração, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 118026 Nr: 369-46.2013.811.0037

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAMAR JOÃO TORMEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRENCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR SUBTIL GODINHO - 

OAB:MT 11.436, LEONARDO COSTA NICOLINO - OAB:OAB/MT 12.900

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIEN FABIO FIEL PAVONI - 

OAB:MT/6.525, RONIMÁRCIO NAVES - OAB:MT.6228

 Impulsiono este feito, com a finalidade de intimar as partes para 

informarem se possuem provas a produzir, esclarecendo a necessidade e 

pertinência da mesma, valendo o silêncio pela inexistência. Caso não 

tenham provas a produzir, esclareçam se entendem que o processo em 

exame demanda alguma das hipóteses de julgamento conforme o estado 

do processo (artigos 354, 355 ou 356 do CPC/2015), no prazo de 10 (dez) 

dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 61098 Nr: 944-93.2009.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVIO MARCOS RODRIGUES DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A, SUCESSÃO DE 

SIDNEI POLATO, Ivone de Souza Polato, ALESSANDRO POLATO, SIDNEI 

POLATO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LUIZ DA SILVA - OAB:MT 

7.458-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA AIRES DE MELO 

NICOLINO - OAB:OAB/MT 17.058, AMANDA CARINA UEHARA PAULA 

DE LARA - OAB:OAB/MT 21.387-B, CINARA CAMPOS CARNEIRO - 

OAB:8521/O, EDERSON NEVES - OAB:MT 18174, GILMAR ANTONIO 

SUBTIL GODINHO - OAB:OAB/MT 11.436, JEANCARLO RIBEIRO - 

OAB:7179/MT, LEONARDO COSTA NICOLINO - OAB:OAB/MT 12.900, 

LUCIANA SOUTO ONÓRIO LAZZARI - OAB:MT 9.381, RAFAELA 

POSSER - OAB:MT 9509, WILLIAN JOSÉ DE ARAÚJO - OAB:3.928

 Vistos.

Tendo em vista que esta Magistrada está respondendo de forma 

cumulativa por esta Vara e pela 4ª Vara Cível, bem como que ocorreu 

conflito de pauta entre as referidas varas, redesigno a audiência de 

instrução e julgamento para o dia 10/10/2018, às 14:00.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 67563 Nr: 67-22.2010.811.0037

 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 BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR DEMETRIO - OAB:MT 15904

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:5835-A/MT

 Impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte EXEQUENTE para 

manifestar sobre o documento de fls. 338/348 , no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 7195 Nr: 2096-31.1999.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONDOAGRO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADENIR CHIAMULERA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GELSON LUIZ GALL DE 

OLIVEIRA - OAB:3.966/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIO CREMA - 

OAB:2860-A-MT, Marlon César Silva Moraes - OAB:5629/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar as partes da 

designação da hasta pública para o dia 02/08/2018 e 16/08/18, às 15h, 

para realização do 1º e 2º leilão, na comarca de Herval D'Oeste-SC, 

conforme documentos de p. 194/198.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 30805 Nr: 3020-66.2004.811.0037

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODOLFO WILSON MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos da Graça Fernandes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSIANE PEDROSO - OAB:47671, 

LUCIANA FERNANDES RABELO - OAB:9031-B-MT, RODOLFO WILSON 

MARTINS - OAB:MT 5.858-A, TRAJANO CAMARGO DOS SANTOS - 

OAB:9171-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KLEITON LAZZARI - 

OAB:8727-B/MT, MILTON COSTA FARIAS - OAB:2931-A/MS, SERGIO 

PAULO GROTTI - OAB:4412

 Vistos.

Tendo em vista que esta Magistrada está respondendo de forma 

cumulativa por esta Vara e pela 4ª Vara Cível, bem como que ocorreu 

conflito de pauta entre as referidas varas, redesigno a audiência de 

instrução e julgamento para o dia 11/10/2018, às 13:30.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 33110 Nr: 5332-78.2005.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRASIL CENTRAL MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

AGRICOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL TÊXTIL CONDOR COTTON LTDA 

-ME, EUDANTES DE OLIVEIRA E SILVA, ANTONIO MARIANO DE OLIVEIRA 

NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, JOÃO OLIVEIRA DE LIMA - OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO MORAES PIMPINATI 

- OAB:MT/6623-B, VALDIR ARIONES PIMPINATI JUNIOR - OAB:6145-B

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar o exequente para 

manifestar sobre a devolução das intimações encaminhadas aos sócios 

da executada, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 167114 Nr: 3766-11.2016.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUAN WILLIAN STORCH SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO SILVA - OAB:MT/ 

20.957-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8506-A

 Impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte REQUERENTE 

para manifestar sobre o documento de fls.132/134, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 113563 Nr: 4149-28.2012.811.0037

 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 VALE DO CERRADO- SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TORTA MATOGROSSENSE COMÉRCIO E 

INDUSTRIA LTDA, WLADIMIR AUGUSTO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:10.271/MT, JOÃO OLIVEIRA 

DE LIMA - OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar o exequente para 

manifestar sobre a devolução da intimação encaminhada a executada, no 

prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 138135 Nr: 9103-49.2014.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIOMARCIO RODRIGUES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DE 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIANY MARIA DA SILVA 

ALCÂNTARA - OAB:MT/11.854, VICTOR VIDOTTI - OAB:OAB/MT 

11.439

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:MT 8.184-A

 Impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte REQUERIDA para 

manifestar sobre o documento de fls. 188, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 179666 Nr: 10424-51.2016.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WAGNER SILVA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO SILVA - OAB:MT/ 

20.957-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:MT 12.903, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:MT 

8.184-A

 Impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte REQUERENTE 

para manifestar sobre o documento de fls. 120/121, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 167214 Nr: 3800-83.2016.811.0037

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

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

 PARTE AUTORA: DERFINA JERONIMA DE SOUZA, MANOEL GERÔNIMO 

SOARES, MARIA JERÔNIMA DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADODA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO MORAES PIMPINATI - 

OAB:MT/6623-B, MARCIANO OLIVEIRA MONTEIRO - OAB:13308/O, 

VALDIR ARIONES PIMPINATI JUNIOR - OAB:MT 6.623-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O MT

 CERTIFICO que, foram efetuadas as anotações devidas no sistema 

acerca do retorno destes autos. Impulsiono os autos, com a finalidade de 

intimar as partes, para manifestarem no prazo de 05 (cinco) dias, 

promovendo, se for o caso, a execução do decisum, sob pena de baixa e 

arquivamento automático.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 138302 Nr: 9199-64.2014.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COSTA & VIEIRA LTDA, LUCIANO GOMES DA 

COSTA, DJALMA VIEIRA, HILÉIA REGINA CASTANHO VIEIRA, CLAUDIA 

APARECIDA RODER DA COSTA

 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:

 Impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte 

EXEQUENTE para manifestar referente à Correspondência de Intimação 

devolvida, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 146405 Nr: 2737-57.2015.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO & ADVOGADOS ASSOCIADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO MARLUS VIANA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE REIS DA SILVA - 

OAB:19466/O, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - OAB:MT 4482, 

MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:MT 11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte 

EXEQUENTE para manifestar referente à Correspondência de Intimação 

devolvida, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 154348 Nr: 6414-95.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO WILSON LOPES E CIA LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARA CELI NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WELLINGTON MARLOS SALLA 

BERG - OAB:MT 18393/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte 

EXEQUENTE para manifestar referente à Correspondência de Intimação 

devolvida, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 172461 Nr: 6549-73.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINAGRO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aparecido Paiva, MARIA HELENA VARGAS 

PAIVA, PAULO INACIO PAIVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAUTO DO NASCIMENTO 

KANEYUKI - OAB:198905/SP, JOSE ERCÍLIO DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/SP 27.141

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte 

EXEQUENTE para manifestar referente à Correspondência de Intimação 

devolvida, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 179766 Nr: 10471-25.2016.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIELLE PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISÂNGELA DIAS MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO MACEDO SÃO PEDRO 

(DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO MACEDO SÃO 

PEDRO (DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:

 Impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte 

EXEQUENTE para manifestar referente à Correspondência de Intimação 

devolvida, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 62759 Nr: 2591-26.2009.811.0037

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO DE OLIVEIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:MT8922-A, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT, SÍLVIA 

JOCIANE LEITE BRANCO - OAB:7085-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte 

REQUERENTE para manifestar referente à Correspondência de Intimação 

devolvida, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 149244 Nr: 3979-51.2015.811.0037

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO PEREIRA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:MT/16689/O, CARLA DO PRATO CAMPOS - OAB:156844 SP, 

CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA - OAB:327026 SP, ORESTE 

NESTOR DE SOUZA LASPRO - OAB:98.628 OAB/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte 

REQUERENTE para manifestar referente à Correspondência de Intimação 

devolvida, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 177281 Nr: 9205-03.2016.811.0037

 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): EXATA CONTABILIDADE LTDA, MÁRCIO 

NALON BARBOSA, DANIELI LAIS KERKHOFF BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte 

REQUERENTE para manifestar referente à Correspondência de Intimação 

devolvida, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 171261 Nr: 5825-69.2016.811.0037

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 
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Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONTUDO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - 

PRIMACON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDINALDO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS EMIDIO CEZAR - 

OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, que poderá ser 

consultada pelo sitio do TJMT, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 67645 Nr: 7528-79.2009.811.0037

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUNIAS RONALD BRAUN, BRIGITTE GRUNEMBERG 

BRAUN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGRÍCIO JÚNIOR RODRIGUES 

CANABRAVA - OAB:13054, MARIA ROSA DE REZENDE HOSHIKA - 

OAB:12102/MT, WILLIAN DIAS CAVERSAN - OAB:MT/17543

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:OAB/MT 3.056

 CERTIFICO que, foram efetuadas as anotações devidas no sistema 

acerca do retorno destes autos. Impulsiono os autos, com a finalidade de 

intimar as partes, para manifestarem no prazo de 05 (cinco) dias, 

promovendo, se for o caso, a execução do decisum, sob pena de baixa e 

arquivamento automático.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 101267 Nr: 814-35.2011.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA BISPO VALVERDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALOÍSIO DA ROSA HAAS - 

OAB:MT 9038, JANICE FLORES CAMPOS - OAB:MT 10706-B, NICIA DA 

ROSA HAAS - OAB:MT-5.947-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO PEREIRA 

MACHADO-PROCURADOR FEDERAL/MT - OAB:1526582-MAT.

 CERTIFICO que, foram efetuadas as anotações devidas no sistema 

acerca do retorno destes autos. Impulsiono os autos, com a finalidade de 

intimar as partes, para manifestarem no prazo de 05 (cinco) dias, 

promovendo, se for o caso, a execução do decisum, sob pena de baixa e 

arquivamento automático.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 116314 Nr: 6953-66.2012.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GBRANN TRANSPORTES LTDA, JEAN 

CARLOS LARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:MT 13.994-A, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

COSTA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, que poderá ser 

consultada pelo sitio do TJMT, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 146227 Nr: 2633-65.2015.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZEFERINO & CIA LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GISELI COMÉRCIO DE PISOS E ACABAMENTOS 

LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARTELLO JUNIOR - 

OAB:MT 6370, LEONARDO SANTOS DE RESENDE - OAB:MT 6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONALDO LUIZ DE ARAÚJO - 

OAB:2.909/MT, SÍLVIA JOCIANE LEITE BRANCO - OAB:7085-A

 Impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte REQUERIDA para 

apresentar as contrarrazões do recurso, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 66243 Nr: 6050-36.2009.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILTON DE OLIVIERA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DIEBENS LEASING S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA BORGES SOUZA DA 

MATTA - OAB:6.582-MT, KARLA PATRICIA EPAMINONDAS DA SILVA 

- OAB:10868, TARSILA GIORDANO DE CARVALHO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - OAB:MT 

11340-A, GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - OAB:12642, LEONARDO 

COSTA NICOLINO - OAB:OAB/MT 12.900, SUE ELLEN BALDAIA 

SAMPAIO - OAB:MT/ 11366

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, que poderá ser 

consultada pelo sitio do TJMT, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 136806 Nr: 8148-18.2014.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANO PEREIRA DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DE 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIANY MARIA DA SILVA 

ALCÂNTARA - OAB:MT/11.854, VICTOR VIDOTTI - OAB:OAB/MT 

11.439

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12903/O, RAYANNY L. MIRANDA - OAB:MT/ 18.652, RENATO 

CHAGAS CORRÊA DA COSTA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 Impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte executada 

para pagar o valor de R$ 5.113,73 (Cinco mil, cento e treze reais e setenta 

e três centavos ), no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa de 

10% conforme artigo 523, § 1º do CPC. Conforme se vê no documento de 

fls.147, ou requerer o que entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 130303 Nr: 2962-14.2014.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOANA ALVES CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES 

S/A - CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LUIZ DA SILVA - OAB:MT 

7.458-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A/MT

 Impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte REQUERIDA para 

apresentar as contrarrazões do recurso, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 147575 Nr: 3293-59.2015.811.0037
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 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEANE DIAS DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JÚNIOR - OAB:107.414, EDEMILSON KOJI MOTODA - OAB:SP 231747, 

MARIA LUCILIA GOMES - OAB:SP 84.206

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

comprovar o depósito da diligência, para expedição de mandado de busca 

e apreensão, no prazo de 10 dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 147375 Nr: 3196-59.2015.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: O TELHAR AGROPECUÁRIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUÁRIA CAMILA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS DAVID ALBUQUERQUE 

BRAGA - OAB:SP/ 132.306, DANIEL CARVALHO PEREIRA DE OLIVEIRA 

- OAB:SP 257.334, GUILHERME AUGUSTO DE LIMA FRANÇA - OAB:SP 

324.907, TIAGO SCHEREINER GARCEZ LOPES - OAB:SP/194583

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono este feito com a finalidade de intimar a advogada Cátia Simone 

Bressam, OAB /MT 20.437 que os autos encontram-se com vista pelo 

prazo de 05(cinco)dias, bem como no mesmo prazo juntar procuração nos 

autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 141025 Nr: 194-81.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO SALLES DALCIN, IOLANDA 

MENEZES GALVÃO, ROMELIO SALLES DALCIN, CLARA BRUM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANO BARUFALDI - 

OAB:OAB/MT 14473 A, CRISTIANO ROESLER BARUFALDI - 

OAB:55179/RS, LUÍS FERNANDO BARUFALDI - OAB:65.309-RS, LUIS 

FERNANDO ROESLER BARUFALDI - OAB:65309 RS, NATALIA INEZ 

IORA - OAB:73202 RS, WILSON ALEXANDRE BARUFALDI - 

OAB:OAB/RS - 47058, WILSON BARUFALDI - OAB:RS 7561

 Certifico que devido a expedição do Ofício ao CRI de Campo Verde-MT, 

conforme solicitado pelo exequente e determinado na r. decisão de p. 70, 

o recolhimento da certidão perdeu a finalidade, deste modo, impulsiono o 

presente feito, com a finalidade de cientificar o exequente sobre o 

ocorrido, bem como INTIMAR para tomar conhecimento dos documentos de 

p. 79/93, no prazo de 05 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 112834 Nr: 3272-88.2012.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO EDSON GUILHERME ZEFERINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAMPO TOTAL COMÉRCIO E 

REPRESENTAÇÕES LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:MT 6358, LUCIANA GIARETTA SENEN - OAB:13.428/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CARLOS PREMOLI - 

OAB:26.717-SC

 Nos termos da decisão de p. 140/141, impulsiono o presente feito, com a 

finalidade de intimar as partes, para, no prazo comum de 05 dias, se 

manifestarem sobre a proposta de honorários periciais de p. 150/151, no 

valor de R$ 11.600,00 (onze mil e seiscentos reais). Havendo 

concordância, deverá as partes ratearem o pagamento dos honorários 

periciais (artigo 95 do CPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 31035 Nr: 3258-85.2004.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARAMURU ALIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO MARINO FURLAN, SANDRA MARA 

FURLAN, ANTONIO MARINO FURLAN & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO MANOEL JÚNIOR - 

OAB:MT 3284-B, NELSON APARECIDO MANOEL JUNIOR - OAB:MT 

5454-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, que poderá ser 

consultada pelo sitio do TJMT, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 113747 Nr: 4082-63.2012.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE "PRIMACREDI"

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ AMÉRICO VIEGAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:10.271/MT, JOÃO OLIVEIRA 

DE LIMA - OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, que poderá ser 

consultada pelo sitio do TJMT, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 42466 Nr: 4818-91.2006.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BAYER CROPSCIENCE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON ROMAGNOLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO UMBERTO LUCHESI - 

OAB:SP 76.458

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO TIRONI - 

OAB:16311-B, FABIANE TAGLIARI - OAB:PR 64.033, FERNANDA 

TAGLIARI - OAB:14776-B, OLIVALDO BATISTA DA SILVA - 

OAB:14959/PR

 SENTENÇA

Vistos.

 Trata-se de Execução de Título Extrajudicial proposto pela Bayer 

Cropscience Ltda contra Wilson Romagnoli, ambos qualificados.

Realizou-se a busca de ativos financeiros na conta do executado para 

pagamento da dívida, sendo o bloqueio parcialmente frutífero, conforme 

comprovante (fl. 755/756).

Intimado para se manifestar acerca do bloqueio, o executado aduziu que o 

valor bloqueado supera o equivalente a 30% do crédito exequendo, 

reconhecendo o crédito executado, e requerendo o parcelamento do valor 

remanescente nos termos do artigo 916 do Código de Processo Civil (fl. 

766/767)

À fl. 776, o exequente informou que concorda com o parcelamento da 

dívida.

Comprovado o depósito do saldo remanescente, determinou-se a 

intimação do exequente para informar sobre o integral cumprimento da 

obrigação executada (fl. 789), que intimado, requer a expedição de alvará 

para liberação dos valores depositados em seu favor (fl. 790).

É o relatório. Decido.

Fortes nesses fundamentos, com o recebimento do débito, julgo extinto o 

processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 924, II, do Código 

de Processo Civil.

Com o trânsito em julgado, expeça-se alvará para levantamento dos 

valores depositados pelo executado em favor do exequente, conforme 

solicitado (fl. 790).
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Após, nada mais sendo postulado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo.

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 45880 Nr: 1423-57.2007.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

NÃO-PADRONIZADOS PCG-BRASIL MULTIC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ANTONIO BASTOS CEZAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO BATISTA ALVES 

PINTO - OAB:MT 7556-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINICIUS EMIDIO CEZAR - 

OAB:MT 16426

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar as partes do 

documento juntado às fls. 108, requerendo o que entender de direito. no 

prazo de 05(cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 107165 Nr: 6266-26.2011.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GIRAMUNDO COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO BATISTA DAMÁSIO - 

OAB:MT 7.222-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:MT 13.245-A

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte REQUERIDA 

para, no prazo legal, pagar o valor de R$ 22.313,89, conforme se vê na 

petição de fls. 308/309, ou requerer o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 101217 Nr: 782-30.2011.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIVIANE DE SOUSA CAVALIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FINASA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER AUGUSTO BUSS - 

OAB:12628 B- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - 

OAB:MT-15.484-A, FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO - OAB:MT/17300/B

 SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de ação revisional com pedido de antecipação de tutela ajuizada 

por VIVIANE DE SOUZA CAVALIER em face do BANCO FINASA S.A, 

todos qualificados nos autos.

Às fls. 379/380, as partes realizaram composição amigável e pugnaram 

pela homologação do acordo e a consequente extinção do feito.

É a síntese do relatório.

Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve acordo judicial entre as partes 

litigantes, devidamente representadas por seus procuradores, 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 às fls. 

379/380, 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.

Custas e despesas processuais e honorários advocatícios nos termos do 

acordo.

Proceda-se a liberação dos valores, conforme requerido à fl. 382.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 118829 Nr: 1206-04.2013.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WAGNER AUGUSTO BUSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMAR BELINATI DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER AUGUSTO BUSS - 

OAB:12628 B- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos.

 Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por Wagner Augusto 

Buss contra Osmar Belinati de Souza, ambos qualificados.

Realizou-se a busca de ativos financeiros na conta do executado para 

pagamento da dívida, sendo o bloqueio frutífero, conforme comprovante 

(fl. 51).

Intimado, o executado manifestou ciência do bloqueio, informando que 

nada tem a requerer (fl. 52).

À fl. 54, o exequente requer o levantamento dos valores bloqueados em 

seu favor e o arquivamento do feito.

É o relatório. Decido.

Fortes nesses fundamentos, com o recebimento do débito, julgo extinto o 

processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 924, II, do Código 

de Processo Civil.

Com o trânsito em julgado, expeça-se alvará para levantamento dos 

valores bloqueados à fl. 51 em favor do exequente, conforme solicitado 

(fl. 54).

Após, nada mais sendo postulado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo.

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 175116 Nr: 8058-39.2016.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: V. DE SOUZA RIBEIRO & CIA LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LUIZ DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 7458-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER ROBERTO PIRES DE 

FREITAS - OAB:3889 MT, LUIZ FERNANDO WAHLBRINK - OAB:8830 

MT, MARIANA MENDES MIRANDA DE BRITTO - OAB:MT/20189 - A, 

MAYARA BENDÔ LECHUGA GOULART - OAB:20191/A, NAYRA 

MARTINS VILALBA - OAB:14047, PRISCILA JULIANA LEITE DA SILVA 

- OAB:MT 22436

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte REQUERIDA 

para, no prazo de 10 dias, pagar o valor de R$ 15.000,00, conforme se vê 

na petição do perito de fls. 130/131 ou requerer o que entender de direito.

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000588-66.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ABRELINA ANA DALMAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCINEIA DE BORTOLI VERDERIO OAB - MT13057/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO 1000588-66.2018.8.11.0037 Nos 
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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, 30 de julho de 2018 Lidiane 

Memoria Campos Gestor (a) Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000607-72.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CELIA ALVES DE SOUSA SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA OAB - MT19369/O (ADVOGADO)

RAFAELE PIRES FERREIRA OAB - MT19918-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO 1000607-72.2018.8.11.0037 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,30 de julho de 2018 Lidiane 

Memoria Campos Gestor (a) Judiciário

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005243-18.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDES SEFRIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANICE FLORES CAMPOS OAB - MT0010706A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO 1005243-18.2017.8.11.0037 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,30 de julho de 2018 Lidiane 

Memoria Campos Gestor (a) Judiciário

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003846-84.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BLONDINA VILMA LEONARCZYK (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS SILVA NASCIMENTO OAB - SP78939 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO 1003846-84.2018.8.11.0037 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,30 de julho de 2018 Lidiane 

Memoria Campos Gestor (a) Judiciário

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002897-60.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LEOPOLDO GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRESA MARTIGNAGO DE SOUZA OAB - MT13974/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO 1002897-60.2018.8.11.0037 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,30 de julho de 2018 Lidiane 

Memoria Campos Gestor (a) Judiciário

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003692-66.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

IRONIDES MARIA DE OLIVEIRA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALOISIO DA ROSA HAAS OAB - MT9038/O (ADVOGADO)

JANICE FLORES CAMPOS OAB - MT0010706A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO 1003692-66.2018.8.11.0037 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,30 de julho de 2018 Lidiane 

Memoria Campos Gestor (a) Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002322-52.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GIOVANA ROSPIERSKI DE SENA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELLINGTON MARLOS SALLA BERG OAB - MT0018393A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO 1002322-52.2018.8.11.0037 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,30 de julho de 2018 Célio 

Almeida da Costa Gestor (a) Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000454-39.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MELANEA DE FATIMA TONELLO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADILES MARIA FONTANIVA OAB - MT10698/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO 1000454-39.2018.8.11.0037 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,30 de julho de 2018 Célio 

Almeida da Costa Gestor (a) Judiciário

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005213-46.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE JESUS FARIAS (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  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1005213-46.2018.8.11.0037. REQUERENTE: MARIA DE JESUS FARIAS 

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Recebo 

a inicial por estar em conformidade com os preceitos legais. Inicialmente, 

oportuno consignar que é desnecessária a designação de audiência 

conciliatória, nos moldes do artigo 334 do Código de Processo Civil, bem 

como o Ofício Circular nº 01/2016 AGU/PG-MT/DPREV, vez que, em feitos 

como tais, a parte requerida não costuma transacionar e nem comparecer 

a tal ato. Assim, como forma de dar maior efetividade à jurisdição, entendo 

por bem determinar a citação do requerido para contestar a inicial, com as 

advertências de legais, bem como sua intimação para comparecer à 

audiência de instrução, a qual designo para o dia 30/10/2018 às 13:50. As 

testemunhas deverão ser tempestivamente arroladas, no prazo de 15 

(quinze) dias a contar da intimação desta decisão, nos termos do artigo 

357, §4º, do Código de Processo Civil, no máximo de 03 (três) para cada 

parte. Consigno que, em face do princípio da celeridade processual e o 

disposto no artigo 455 do Código de Processo Civil, a parte autora deverá 

trazer suas testemunhas ao ato processual independente de intimação 

realizada pelo Juízo. Ressalto que as testemunhas que residirem fora 

desta Comarca deverão ser ouvidas nas Comarcas onde residirem, 

através de Carta Precatória. Por sua vez, havendo preliminares alegadas 

em sede de contestação, intime-se a parte requerente para se manifestar 

no prazo legal. Defiro o pedido da gratuidade da assistência jurídica. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 27 de julho de 2018. Myrian Pavan Schenkel 
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Juíza de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 170180 Nr: 5309-49.2016.811.0037

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ GILBERTO RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITO MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE - MT, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE, SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO 

DE PRIMAVERA DO LESTE -MT, ASSESSOR JURÍDICO DA PREFEITURA 

MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA PADILHA DE LIMA - 

OAB:MT 21010/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SOLDERA - OAB:

 Vistos em correição.

Cumpra-se integralmente a decisão anterior, expedindo o necessário, com 

as cautelas de estilo.

Intimem-se.

5ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006402-93.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GLEYSON MENDES MARTINS QUINAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

1006402-93.2017.8.11.0037 Reclamante: GLEYSON MENDES MARTINS 

QUINAN Reclamada: VIVO S.A DESPACHO Vistos, Designe-se audiência 

de instrução e julgamento. Intimem-se partes e advogados para 

comparecerem acompanhados de testemunhas. Caso não as tenha, serão 

tomados os depoimentos pessoais das partes para melhor esclarecimento 

dos fatos. Primavera do Leste-MT, 27 de julho de 2018. FELIPE NIKOLAS 

SCARAVELLI Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos 

e legais efeitos, o despacho da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. 

Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste-MT, 27 de julho de 

2018. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011657-44.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ALVARO MENEZES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO MENEZES OAB - MT0013322A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JHEYNI MAYARA ESPINDOLA DA ARAUJO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

DESPACHO Processo n. 8011657-44.2016.8.11.0037 Promovente: 

ALVARO MENEZES Promovido: JHEYNI MAYARA ESPINDOLA DA 

ARAUJO Vistos. Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial 

proposta por JHEYNI MAYARA ESPINDOLA DA ARAUJO. Observa-se que 

a executada, embora intimada, não efetuou o pagamento da dívida, bem 

como não nomeou bens à penhora. Sendo assim, intime-se o exequente 

para, no prazo de 5 (cinco) dias, indicar bens à penhora ou requerer o 

que entender de direito. Intima-se, cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 26 

de julho de 2018. Janaina Manhani de Carvalho Juíza Leiga Vistos, 

Homologo despacho acima. P. Leste-MT, 28.07.2018. Eviner Valério - Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010394-74.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ALVARO MENEZES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO MENEZES OAB - MT0013322A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATAIDE TOLENTINO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

DESPACHO Processo n. 8010394-74.2016.8.11.0037 Promovente: 

ALVARO MENEZES Promovido: ATAIDE TOLENTINO DA SILVA Vistos. 

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta por 

ALVARO MENEZES em face de ATAIDE TOLENTINO DA SILVA. 

Observa-se que o executado, embora intimado, não efetuou o pagamento 

da dívida, bem como não nomeou bens à penhora. Sendo assim, intime-se 

o exequente para, no prazo de 5 (cinco) dias, indicar bens à penhora ou 

requerer o que entender de direito. Intima-se, cumpra-se. Primavera do 

Leste/MT, 27 de julho de 2018. Janaina Manhani de Carvalho Juíza Leiga 

Vistos, Homologo o despacho acima. P. Leste-MT, 28.07.2018. Eviner 

Valério - JUiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011636-68.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ALVARO MENEZES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO MENEZES OAB - MT0013322A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DOMINGOS ALVES DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

DESPACHO Processo n. 8011636-68.2016.8.11.0037 Promovente: 

ALVARO MENEZES Promovido: DOMINGOS ALVES DA SILVA Vistos. 

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta por 

ALVARO MENEZES em face de DOMINGOS ALVES DA SILVA. 

Observa-se que o executado, embora intimado, não efetuou o pagamento 

da dívida, bem como não nomeou bens à penhora. Sendo assim, intime-se 

o exequente para, no prazo de 5 (cinco) dias, indicar bens à penhora ou 

requerer o que entender de direito. Intima-se, cumpra-se. Primavera do 

Leste/MT, 27 de julho de 2018. Janaina Manhani de Carvalho Juíza Leiga 

Vistos, Homologo o despacho acima. P. Leste-MT, 28.07.2018 Eviner 

Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006458-29.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VERONICA NASCIMENTO GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT0010309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

1006458-29.2017.8.11.0037 Reclamante: VERONICA NASCIMENTO 

GOMES Reclamada: BANCO BRADESCO S.A DESPACHO Vistos, 

Designe-se audiência de instrução e julgamento. Intimem-se partes e 

advogados para comparecerem acompanhados de testemunhas. Caso 

não as tenha, serão tomados os depoimentos pessoais das partes para 

melhor esclarecimento dos fatos. Primavera do Leste-MT, 26 de julho de 

2018. FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI Juiz Leigo Vistos, Homologo, para 

que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o despacho da lavra do Juiz 
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Leigo deste Juizado Especial. Primavera do Leste-MT, 26 de julho de 2018. 

EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006428-91.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA SIRQUEIRA DELMON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

1006428-91.2017.8.11.0037 Reclamante: ROSANGELA SIRQUEIRA 

DELMON Reclamada: BANCO BRADESCO S.A DESPACHO Vistos, 

Designe-se audiência de instrução e julgamento. Intimem-se partes e 

advogados para comparecerem acompanhados de testemunhas. Caso 

não as tenha, serão tomados os depoimentos pessoais das partes para 

melhor esclarecimento dos fatos. Primavera do Leste-MT, 27 de julho de 

2018. FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI Juiz Leigo Vistos, Homologo, para 

que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o despacho da lavra do Juiz 

Leigo deste Juizado Especial. Primavera do Leste-MT, 27 de julho de 2018. 

EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006429-76.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ADEILSON SOUSA DE BORJA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

1006429-76.2017.8.11.0037 Reclamante: ADEILSON SOUSA DE BORJA 

Reclamada: BANCO BRADESCO S.A DESPACHO Vistos, Designe-se 

audiência de instrução e julgamento. Intimem-se partes e advogados para 

comparecerem acompanhados de testemunhas. Caso não as tenha, serão 

tomados os depoimentos pessoais das partes para melhor esclarecimento 

dos fatos. Primavera do Leste-MT, 27 de julho de 2018. FELIPE NIKOLAS 

SCARAVELLI Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos 

e legais efeitos, o despacho da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. 

Primavera do Leste-MT, 27 de julho de 2018. EVINER VALÉRIO Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006433-16.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO ALVES LEAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

1006433-16.2017.8.11.0037 Reclamante: DIEGO ALVES LEAL Reclamada: 

BANCO BRADESCO S.A DESPACHO Vistos, Designe-se audiência de 

instrução e julgamento. Intimem-se partes e advogados para 

comparecerem acompanhados de testemunhas. Caso não as tenha, serão 

tomados os depoimentos pessoais das partes para melhor esclarecimento 

dos fatos. Primavera do Leste-MT, 27 de julho de 2018. FELIPE NIKOLAS 

SCARAVELLI Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos 

e legais efeitos, o despacho da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. 

Primavera do Leste-MT, 27 de julho de 2018. EVINER VALÉRIO Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000024-87.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA DA SILVA SALVADOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT0010309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1000024-87.2018.8.11.0037. REQUERENTE: ELIZANGELA DA SILVA 

SALVADOR REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, Diante das 

ponderações das partes, entendo necessária a realização de audiência 

de instrução e julgamento, a ser realizada pela Juíza Leiga Janaína 

Manhani de Carvalho. Assim, designe-se data para realização mediante 

prévio ajuste de pauta com os Juízes Leigos que atuam nesta Comarca. 

As partes devem ser intimadas por intermédio de seus respectivos 

advogados e trazer testemunhas, se pretenderem produzir prova 

testemunhal, até o máximo de três para cada parte, independentemente de 

intimação (art. 34, Lei n. 9.099/95). 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, conforme 

disciplina o artigo 455 do NCPC. Caso haja necessidade de serem as 

mesmas intimadas, tal ato deverá ser requerido até cinco dias anteriores à 

data designada para realização da audiência (§1º, art. 34, Lei n. 9.099/95). 

Declaro a conexão entre os Autos 1.000.024-87.2018.811.0009 

(promovidos contra o Banco Bradesco S/A) e 1000022-30.2018.811.0037 

(promovidos contra a Vivo S/A), visto que se referem a fatos similares, 

havendo entre eles um liame e afinidade que justifica a tramitação 

paripasso e possível julgamento simultâneo, face aos princípios da 

celeridade e economicidade. Inclusive, essas ações foram protocoladas 

na mesma data. As audiências devem ser realizadas na mesma data, na 

sequência de horários. INTIMO ambas as partes a apresentarem nos autos 

até a data da audiência extratos atualizados dos bancos de dados SCPC 

Boa Vista e SPC Brasil, com histórico de negativações da parte 

reclamante. Serve a presente de mandado/carta de intimação. Primavera 

do Leste/MT, 29 de Julho de 2.018. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006395-04.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

TALITA RIBEIRO FERNANDES (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:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1006395-04.2017.8.11.0037. REQUERENTE: TALITA RIBEIRO FERNANDES 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, Diante das ponderações 

das partes, entendo necessária a realização de audiência de instrução e 

julgamento, a ser realizada pela Juíza Leiga Janaína Manhani de Carvalho. 

Isso porque, há um pedido expresso na contestação de que seja 

designada audiência de instrução para tomar o depoimento pessoal da 

reclamante. Assim, designe-se data para realização mediante prévio 
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ajuste de pauta com os Juízes Leigos que atuam nesta Comarca. As 

partes devem ser intimadas por intermédio de seus respectivos 

advogados e trazer testemunhas, se pretenderem produzir prova 

testemunhal, até o máximo de três para cada parte, independentemente de 

intimação (art. 34, Lei n. 9.099/95). 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, conforme 

disciplina o artigo 455 do NCPC. Caso haja necessidade de serem as 

mesmas intimadas, tal ato deverá ser requerido até cinco dias anteriores à 

data designada para realização da audiência (§1º, art. 34, Lei n. 9.099/95). 

INTIMO a parte reclamada a apresentar nos autos até a data da audiência 

extratos atualizados dos bancos de dados SCPC Boa Vista e SPC Brasil, 

com histórico de negativações da parte reclamante. Deve a parte 

reclamante apresentar em audiência comprovante de endereço original 

(conta de água, luz, telefone, contrato de aluguel etc), em seu nome, ou se 

em nome de terceiro, comprovar a relação jurídica com a pessoa em nome 

de quem estiver o comprovante. Serve a presente de mandado/carta de 

intimação. Primavera do Leste/MT, 29 de Julho de 2.018. Eviner Valério 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006400-26.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DELAINE FREITAS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT0010309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

DESPACHO Processo n. 1006400-26.2017.8.11.0037 Promovente: 

DELAINE FREITAS SILVA Promovido: VIVO S.A. Vistos. Diante das 

ponderações das partes, entendo necessária a realização de a audiência 

de instrução e julgamento. Assim, designe-se data para realização de 

audiência de instrução e julgamento, conforme pauta disponibilizada pelos 

Juízes Leigos em atuação nesta Comarca. As partes deverão trazer suas 

testemunhas, se tiver, até o máximo de três para cada parte, 

independentemente de intimação (art. 34, Lei n. 9.099/95). 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, conforme disciplina o artigo 455 do NCPC. Caso haja 

necessidade de serem as mesmas intimadas, tal ato deverá ser requerido 

até cinco dias anteriores à data designada para realização da audiência 

(§1º, art. 34, Lei n. 9.099/95). Por ocasião da abertura da audiência será 

tentada a conciliação. Assim, concito as partes a envidarem esforços 

desde logo visando esse objetivo, até mesmo extrajudicialmente, juntando 

o acordo aos autos. Ademais, por oportuno, determino que na ocasião da 

audiência, a parte autora APRESENTE EXTRATO ORIGINAL ATUALIZADO 

EMITIDO DIRETAMENTE PELOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, 

bem como que APRESENTE COMPROVANTE DE ENDEREÇO EM SEU NOME 

(VIA ORIGINAL), DIVERSO DO JUNTADO NA INICIAL. Intimem-se, dando 

conhecimento do inteiro teor deste despacho às partes, devendo a parte 

autora ser intimada PESSOALMENTE, para comparecer à audiência com 

documento pessoal com foto recente e os demais documentos requeridos 

no parágrafo anterior. Intima-se, cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 29 de 

julho de 2018. Janaina Manhani de Carvalho Juíza Leiga Vistos, Homologo 

o despacho acima. P. Leste-MT, 29 de julho de 2.018. Eviner Valério - Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000405-66.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

NAYARA ROMAN MARIANO (REQUERENTE)

EDUARDO ROBERTO TEIXEIRA SCOLFARO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Hermes Bezerra da Silva Neto OAB - MT0011405A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MALAI MANSO HOTEL RESORT S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO ALVES SILVA OAB - MT11800/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

1000405-66.2016.8.11.0037 Reclamante: NAYARA ROMAN MARIANO e 

EDUARDO ROBERTO TEIXEIRA SCOLFARO Reclamada: MALAI MANSO 

HOTEL RESORT S.A DESPACHO Vistos, Designe-se audiência de 

instrução e julgamento. Intimem-se partes e advogados para 

comparecerem acompanhados de testemunhas, caso pretendam produzir 

prova testemunhal. Caso não as tenha, serão tomados os depoimentos 

pessoais das partes para melhor esclarecimento dos fatos. Primavera do 

Leste-MT, 27 de julho de 2018. FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI Juiz Leigo 

Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

despacho da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Primavera do 

Leste-MT, 27 de julho de 2018. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001114-67.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EDITE UHDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA KRISTOSCHEK MAYER OAB - MT0013170A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

ATO ORDINATÓRIO Tendo em vista o recebimento do processo pela 

Secretaria da 5ª Vara da Comarca de Primavera do Leste, impulsiono-o 

para intimar as partes acerca do retorno à 1ª Instância, bem como para 

que requeiram o que entenderem de direito, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Primavera do Leste/MT, 30 de julho de 2018. Gardênia Borges de Moura 

Cabriote Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012006-47.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON RICARDO SOBRAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO)

 

ATO ORDINATÓRIO Tendo em vista o recebimento do processo pela 

Secretaria da 5ª Vara da Comarca de Primavera do Leste, impulsiono-o 

para intimar as partes acerca do retorno à 1ª Instância, bem como para 

que requeiram o que entenderem de direito, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Primavera do Leste/MT, 30 de julho de 2018. Gardênia Borges de Moura 

Cabriote Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002582-66.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILEIDE BORGES DO NASCIMENTO ABADIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME AZEVEDO MIRANDA MENDONCA OAB - MT0020683A 

(ADVOGADO)

JOAO DOS SANTOS MENDONCA OAB - MT0010064A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

 

ATO ORDINATÓRIO Tendo em vista o recebimento do processo pela 

Secretaria da 5ª Vara da Comarca de Primavera do Leste, impulsiono-o 

para intimar as partes acerca do retorno à 1ª Instância, bem como para 

que requeiram o que entenderem de direito, no prazo de 15 (quinze) dias. 
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Primavera do Leste/MT, 30 de julho de 2018. Gardênia Borges de Moura 

Cabriote Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010145-60.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA MONTEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANICE FLORES CAMPOS OAB - MT0010706A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Outros Interessados:

ROSELINDA VICENTE PEREIRA (TESTEMUNHA)

JHONATTA ANTUNES MACHADO (TESTEMUNHA)

 

ATO ORDINATÓRIO Tendo em vista o recebimento do processo pela 

Secretaria da 5ª Vara da Comarca de Primavera do Leste, impulsiono-o 

para intimar as partes acerca do retorno à 1ª Instância, bem como para 

que requeiram o que entenderem de direito, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Primavera do Leste/MT, 30 de julho de 2018. Gardênia Borges de Moura 

Cabriote Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011453-68.2014.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER AUGUSTO BUSS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER AUGUSTO BUSS OAB - MT0012628A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HELOIZA HELENA SILVA SANTOS (EXECUTADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte exequente 

para manifestar a respeito do correto endereço do EXECUTADO: HELOIZA 

HELENA SILVA SANTOS, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

arquivamento.Primavera do Leste 30 de julho de 2018

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001260-11.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO OLIVEIRA DO NASCIMENTO MENDES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B (ADVOGADO)

 

ATO ORDINATÓRIO Tendo em vista o recebimento do processo pela 

Secretaria da 5ª Vara da Comarca de Primavera do Leste, impulsiono-o 

para intimar as partes acerca do retorno à 1ª Instância, bem como para 

que requeiram o que entenderem de direito, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Primavera do Leste/MT, 30 de julho de 2018. Gardênia Borges de Moura 

Cabriote Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000368-39.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ALBERTO NUNES DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO QUEIROZ GARCIA OAB - MT0021052A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE PRIMAVERA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO)

 

ATO ORDINATÓRIO Tendo em vista o recebimento do processo pela 

Secretaria da 5ª Vara da Comarca de Primavera do Leste, impulsiono-o 

para intimar as partes acerca do retorno à 1ª Instância, bem como para 

que requeiram o que entenderem de direito, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Primavera do Leste/MT, 30 de julho de 2018. Gardênia Borges de Moura 

Cabriote Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011376-88.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GILVANDO SANTANA BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ATO ORDINATÓRIO Tendo em vista o recebimento do processo pela 

Secretaria da 5ª Vara da Comarca de Primavera do Leste, impulsiono-o 

para intimar as partes acerca do retorno à 1ª Instância, bem como para 

que requeiram o que entenderem de direito, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Primavera do Leste/MT, 30 de julho de 2018. Gardênia Borges de Moura 

Cabriote Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010923-64.2014.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

THAYANA CASUSA NIEBISCH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO PILOTO MACIEL OAB - MT0008222A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

 

ATO ORDINATÓRIO Tendo em vista o recebimento do processo pela 

Secretaria da 5ª Vara da Comarca de Primavera do Leste, impulsiono-o 

para intimar as partes acerca do retorno à 1ª Instância, bem como para 

que requeiram o que entenderem de direito, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Primavera do Leste/MT, 30 de julho de 2018. Gardênia Borges de Moura 

Cabriote Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011498-72.2014.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EFIGENIO CALISTO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEITON LAZZARI OAB - MT0008727A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO HENRIQUE ROCHA QUEIROZ DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BENJAMIN DE OLIVEIRA OAB - MT0005041A (ADVOGADO)

DAYSE CRYSTINA DE OLIVEIRA LIMA OAB - MT0013890A (ADVOGADO)

 

ATO ORDINATÓRIO Tendo em vista o recebimento do processo pela 

Secretaria da 5ª Vara da Comarca de Primavera do Leste, impulsiono-o 

para intimar as partes acerca do retorno à 1ª Instância, bem como para 

que requeiram o que entenderem de direito, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Primavera do Leste/MT, 30 de julho de 2018. Gardênia Borges de Moura 

Cabriote Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011606-33.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DE MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO VILELA RAVANELLO OAB - MT21360/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

 

ATO ORDINATÓRIO Tendo em vista o recebimento do processo pela 

Secretaria da 5ª Vara da Comarca de Primavera do Leste, impulsiono-o 

para intimar as partes acerca do retorno à 1ª Instância, bem como para 

que requeiram o que entenderem de direito, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Primavera do Leste/MT, 30 de julho de 2018. Gardênia Borges de Moura 

Cabriote Analista Judiciário
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Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000022-20.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA DA SILVA SALVADOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT0010309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1000022-20.2018.8.11.0037. REQUERENTE: ELIZANGELA DA SILVA 

SALVADOR REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, Diante das ponderações das 

partes, entendo necessária a realização de audiência de instrução e 

julgamento, a ser realizada pela Juíza Leiga Janaína Manhani de Carvalho. 

Assim, designe-se data para realização mediante prévio ajuste de pauta 

com os Juízes Leigos que atuam nesta Comarca. As partes devem ser 

intimadas por intermédio de seus respectivos advogados e trazer 

testemunhas, se pretenderem produzir prova testemunhal, até o máximo 

de três para cada parte, independentemente de intimação (art. 34, Lei n. 

9.099/95). 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, conforme disciplina o artigo 455 do 

NCPC. Caso haja necessidade de serem as mesmas intimadas, tal ato 

deverá ser requerido até cinco dias anteriores à data designada para 

realização da audiência (§1º, art. 34, Lei n. 9.099/95). Declaro a conexão 

entre os Autos 1.000.024-87.2018.811.0009 (promovidos contra o Banco 

Bradesco S/A) e 1000022-20.2018.811.0037 (promovidos contra a Vivo 

S/A), visto que se referem a fatos similares, havendo entre eles um liame 

e afinidade que justifica a tramitação paripasso e possível julgamento 

simultâneo, face aos princípios da celeridade e economicidade. Inclusive, 

essas ações foram protocoladas na mesma data. As audiências devem 

ser realizadas na mesma data, na sequência de horários. INTIMO ambas 

as partes a apresentarem nos autos até a data da audiência extratos 

atualizados dos bancos de dados SCPC Boa Vista e SPC Brasil, com 

histórico de negativações da parte reclamante. Serve a presente de 

mandado/carta de intimação. Primavera do Leste/MT, 29 de Julho de 2.018. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000005-81.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARINALVA SANTOS DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT0010309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1000005-81.2018.8.11.0037. REQUERENTE: MARINALVA SANTOS DE 

JESUS REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, Considerando a 

importância da petição e documentos juntados nos eventos id. 13536566 e 

13536570, converto o julgamento em diligência e intimo a parte reclamante, 

por seu advogado, para se manifestar no prazo de 15 dias. Após a 

manifestação ou decorrido o prazo, novamente conclusos para prolação 

da sentença ou novas deliberações que se fizerem necessárias. P. 

Leste-MT, 29 de julho de 2.018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010077-13.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANA ALICE COSTA PEROZZO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO COSTA NICOLINO OAB - MT0012900A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIO ELETRONICO LIQUIDA MAIS EIRELI - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

8010077-13.2015.8.11.0037. REQUERENTE: ANA ALICE COSTA PEROZZO 

REQUERIDO: COMERCIO ELETRONICO LIQUIDA MAIS EIRELI - ME Vistos, A 

parte autora requereu a citação da parte requerida através de seu 

endereço eletrônico (Id 3547092), uma vez que afirma desconhecer o 

atual endereço “físico” da reclamada. No entanto, a regra da Lei 9099/95, 

que trata do procedimento especial dos Juizados Especiais é de que a 

citação deve ser pelo correio ou pelo Oficial de Justiça: Art. 18. A citação 

far-se-á: I - por correspondência, com aviso de recebimento em mão 

própria; II - tratando-se de pessoa jurídica ou firma individual, mediante 

entrega ao encarregado da recepção, que será obrigatoriamente 

identificado; III - sendo necessário, por oficial de justiça, 

independentemente de mandado ou carta precatória. Por esta razão, 

INDEFIRO O PEDIDO de citação via endereço eletrônico. Posto isso e tendo 

em vista esgotadas as tentativas de citação neste feito que dura há anos 

sem um resultado prático, com fundamento no art. 485, § 1º, IV, do NCPC, 

JULGO extinto o processo sem julgamento do mérito, por ausência de 

pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do 

processo. Publicado e registrado no Sistema PJE. Intime-se. Cumpra-se. 

Primavera do Leste/MT, 27 de julho de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004990-93.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUSIRVAN MOURA DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1004990-93.2018.8.11.0037. REQUERENTE: CLEUSIRVAN MOURA DA 

CONCEICAO REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. 

Dispensado o relatório na forma do que dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. 

Trata-se de AÇÃO CÍVEL C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA 

LIMINARMENTE ajuizada por CLEUSIRVAN MOURA DA CONCEIÇÃO em 

desfavor do BANCO BRADESCO S.A., devidamente qualificados. Pois 

bem. Compulsando detidamente os presentes autos verifiquei que a parte 

reclamante ajuizou ação contra o Banco Bradesco S.A., discutindo a 

validade do contrato 612373953000005FI, no valor de R$ 82,22 (oitenta e 

dois reais e vinte e dois centavos), com inclusão SCPC São Paulo/SP em 

data de 08/05/2015. No mesmo dia, o reclamante também ajuizou ação 

judicial sob o n.º 1004994-33.2018.8.11.0037, fundamentado no mesmo 

contrato, objeto deste feito, qual seja, n.º 612373953000005CT, no valor 

de R$ 450,54 (quatrocentos e cinquenta reais e cinquenta e quatro 

centavos), com data de inclusão no SCPC São Paulo/SP em 10/05/2015. É 

o breve relato. Decido Pois bem. Analisando os elementos disponíveis 

nestes autos, verifica-se que as petições iniciais encartadas neste feito e 

no de n.º 1004994-33.2018.8.11.0037, são idênticas, trazendo a mesma 

causa de pedir. O fato de uma inicial discutir a ausência de relação jurídica 

decorrente da cobrança indevida do valor de R$ 82,22 (oitenta e dois reais 

e vinte e dois centavos) e outra no valor de R$ 450,54 (quatrocentos e 

cinquenta reais e cinquenta e quatro centavos) não tem o condão de 

descaracterizar a identidade das demandas, porquanto, evidentemente, 

não se trata de dois negócios distintos, ou seja, de dois contratos 

bancários, mas sim do mesmo contrato, razão por que deve ser 

reconhecida a conexão. Nesse contexto, impõe considerar que a conexão 

é matéria de ordem pública, devendo ser reconhecida de ofício pelo 
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magistrado, consoante dispõe o § 5.º, do art. 337, do CPC/2015, que 

expressamente prescreve o seguinte: § 5º Excetuadas a convenção de 

arbitragem e a incompetência relativa, o juiz conhecerá de ofício das 

matérias enumeradas neste artigo. Assim, diante dessas considerações, 

aliado a pretensão deduzida pela parte autora nas ações, denota-se que o 

fato motivador da demanda reside na alegada inexistência de relação 

jurídica decorrente do contrato sob o n.º 612373953000005. Forçoso 

reconhecer ainda, a impossibilidade de dupla compensação financeira pelo 

mesmo fato, tornando-se inviável que nova pretensão seja ajuizada, sob 

pena de favorecimento ao enriquecimento sem causa. Portanto, não há 

dúvida, que a presente demanda obstaculiza a efetivação de um dos mais 

importantes critérios do sistema dos Juizados Especiais, que é a 

celeridade, prevista no art. 2.º da Lei 9.099/95. Sobre o assunto, vejamos 

a jurisprudência da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis 

e Criminais do Distrito Federal, in verbis: DIREITO DO CONSUMIDOR. DANO 

MORAL. CONEXÃO. CAUSA DE PEDIR IDÊNTICA. 01. A identidade da 

causa de pedir remota - próxima ou remota - é suficiente para configurar a 

conexão entre duas demandas. 02. Tratando-se de responsabilidade 

solidária, faculta-se ao autor demandar contra um ou alguns dos 

responsáveis em um único processo. Não pode, contudo, buscar 

indenizações autônomas pela ocorrência do mesmo fato. 03. Nesse 

contexto, não pode a parte, sob a alegação de ocorrência de dano moral, 

oriundo de indevida inscrição do seu nome no rol dos devedores, intentar 

ações autônomas contra o comerciante e o serviço de proteção ao 

crédito. A solidariedade impõe processo único, pois, ao contrário, do 

mesmo fato e prejuízo, poderia advir dupla indenização. 04. Recurso 

conhecido e improvido. Sentença confirmada. (TJ-DF - ACJ: 

20070310036708 DF, Relator: Sandoval Oliveira, Data de Julgamento: 

07/08/2007, Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais do D.F., Data de Publicação: DJU 18/09/2007 Pág. : 144) Ante o 

exposto, nos termos do art. 55, do CPC/2015, reconheço de ofício a 

conexão entre a presente demanda e àquela autuada sob o n.º 

1004994-33.2018.8.11.0037, eis que entre as ações há inconteste 

identidade de causa de pedir (ausência de relação jurídica). E, via de 

consequência, com fundamento nos princípios da celeridade prevista no 

art. 2.º da Lei 9099/95, bem como da concentração dos atos processuais, 

JULGO EXTINTO sem julgamento do mérito o processo ajuizado por 

CLEUSIRVAN MOURA DA CONCEIÇÃO contra o BANCO BRADESCO S.A. 

FACULTO A REPROPOSITURA DAS AÇÕES EM UMA ÚNICA DEMANDA, 

VISTO QUE AMBAS DISCUTEM SUPOSTOS DÉBITOS DO MESMO 

CONTRATO, SENDO INCONGRUENTE DUPLICAR OS ATOS PROCESSUAIS, 

EM EVIDENTE PREJUÍZO DA RACIONALIDADE, CELERIDADE E 

CONCENTRAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS, SÓ PORQUE 

PROVAVELMENTE "A PARTE" QUER GANHAR DUPLA INDENIZAÇÃO. Sem 

custas e honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95. 

Transitada em julgado, arquive-se, com as cautelas e anotações 

necessárias. Publicada e registrada no Sistema PJe. Intimem-se. 

Cumpra-se. Primavera do Leste-MT, 28 de julho de 2018. Eviner Valério 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004994-33.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUSIRVAN MOURA DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1004994-33.2018.8.11.0037. REQUERENTE: CLEUSIRVAN MOURA DA 

CONCEICAO REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. 

Dispensado o relatório na forma do que dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. 

Trata-se de AÇÃO CÍVEL C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA 

LIMINARMENTE ajuizada por CLEUSIRVAN MOURA DA CONCEIÇÃO em 

desfavor do BANCO BRADESCO S.A., devidamente qualificados. Pois 

bem. Compulsando detidamente os presentes autos verifiquei que a parte 

reclamante ajuizou ação contra o Banco Bradesco S.A., discutindo a 

validade do contrato 612373953000005CT, no valor de R$ 450,54 

(quatrocentos e cinquenta reais e cinquenta e quatro centavos), com 

inclusão SCPC São Paulo/SP em data de 10/05/2015. No mesmo dia, o 

reclamante também ajuizou ação judic ia l  sob o n.º 

1004990-93.2018.8.11.0037, fundamentado no mesmo contrato, objeto 

deste feito, qual seja, n.º 612373953000005FI, no valor de R$ 82,22 

(oitenta e dois reais e vinte e dois centavos), com data de inclusão no 

SCPC São Paulo/SP em 08/05/2015. É o breve relato. Decido Pois bem. 

Analisando os elementos disponíveis nestes autos, verifica-se que as 

petições iniciais encartadas neste feito e no de n.º 

1004990-93.2018.8.11.0037, são idênticas, trazendo a mesma causa de 

pedir. O fato de uma inicial discutir a ausência de relação jurídica 

decorrente da cobrança indevida do valor de R$ 82,22 (oitenta e dois reais 

e vinte e dois centavos) e outra no valor de R$ 450,54 (quatrocentos e 

cinquenta reais e cinquenta e quatro centavos) não tem o condão de 

descaracterizar a identidade das demandas, porquanto, evidentemente, 

não se trata de dois negócios distintos, ou seja, de dois contratos 

bancários, mas sim do mesmo contrato, razão por que deve ser 

reconhecida a conexão. Nesse contexto, impõe considerar que a conexão 

é matéria de ordem pública, devendo ser reconhecida de ofício pelo 

magistrado, consoante dispõe o § 5.º, do art. 337, do CPC/2015, que 

expressamente prescreve o seguinte: § 5º Excetuadas a convenção de 

arbitragem e a incompetência relativa, o juiz conhecerá de ofício das 

matérias enumeradas neste artigo. Assim, diante dessas considerações, 

aliado a pretensão deduzida pela parte autora nas ações, denota-se que o 

fato motivador da demanda reside na alegada inexistência de relação 

jurídica decorrente do contrato sob o n.º 612373953000005. Forçoso 

reconhecer ainda, a impossibilidade de dupla compensação financeira pelo 

mesmo fato, tornando-se inviável que nova pretensão seja ajuizada, sob 

pena de favorecimento ao enriquecimento sem causa. Portanto, não há 

dúvida, que a presente demanda obstaculiza a efetivação de um dos mais 

importantes critérios do sistema dos Juizados Especiais, que é a 

celeridade, prevista no art. 2.º da Lei 9.099/95. Sobre o assunto, vejamos 

a jurisprudência da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis 

e Criminais do Distrito Federal, in verbis: DIREITO DO CONSUMIDOR. DANO 

MORAL. CONEXÃO. CAUSA DE PEDIR IDÊNTICA. 01. A identidade da 

causa de pedir remota - próxima ou remota - é suficiente para configurar a 

conexão entre duas demandas. 02. Tratando-se de responsabilidade 

solidária, faculta-se ao autor demandar contra um ou alguns dos 

responsáveis em um único processo. Não pode, contudo, buscar 

indenizações autônomas pela ocorrência do mesmo fato. 03. Nesse 

contexto, não pode a parte, sob a alegação de ocorrência de dano moral, 

oriundo de indevida inscrição do seu nome no rol dos devedores, intentar 

ações autônomas contra o comerciante e o serviço de proteção ao 

crédito. A solidariedade impõe processo único, pois, ao contrário, do 

mesmo fato e prejuízo, poderia advir dupla indenização. 04. Recurso 

conhecido e improvido. Sentença confirmada. (TJ-DF - ACJ: 

20070310036708 DF, Relator: Sandoval Oliveira, Data de Julgamento: 

07/08/2007, Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais do D.F., Data de Publicação: DJU 18/09/2007 Pág. : 144) Ante o 

exposto, nos termos do art. 55, do CPC/2015, reconheço de ofício a 

conexão entre a presente demanda e àquela autuada sob o n.º 

1004990-93.2018.8.11.0037, eis que entre as ações há inconteste 

identidade de causa de pedir (ausência de relação jurídica). E, via de 

consequência, com fundamento nos princípios da celeridade prevista no 

art. 2.º da Lei 9099/95, bem como da concentração dos atos processuais, 

JULGO EXTINTO sem julgamento do mérito o processo ajuizado por 

CLEUSIRVAN MOURA DA CONCEIÇÃO contra o BANCO BRADESCO S.A. 

FACULTO A REPROPOSITURA DAS AÇÕES EM UMA ÚNICA DEMANDA, 

VISTO QUE AMBAS DISCUTEM SUPOSTOS DÉBITOS DO MESMO 

CONTRATO, SENDO INCONGRUENTE DUPLICAR OS ATOS PROCESSUAIS, 

EM EVIDENTE PREJUÍZO DA RACIONALIDADE, CELERIDADE E 

CONCENTRAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS, SÓ PORQUE 

PROVAVELMENTE "A PARTE" QUER GANHAR DUPLA INDENIZAÇÃO. Sem 

custas e honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95. 

Transitada em julgado, arquive-se, com as cautelas e anotações 

necessárias. Publicada e registrada no Sistema PJe. Intimem-se. 

Cumpra-se. Primavera do Leste-MT, 28 de julho de 2018. Eviner Valério 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000347-63.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN MAGALHAES DE ALCANTARA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

LAELÇO CAVALCANTI JUNIOR OAB - MT14954/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Janaina Pedroso Dias de Almeida OAB - MT0006910A-N (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 1000347-63.2016.8.11.0037 

Promovente: WILLIAN MAGALHAES DE ALCANTARA Promovido: 

AVIANCA Vistos e examinados os autos, Dispensado o relatório a teor do 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de ação promovida por WILLIAN 

MAGALHAES DE ALCANTARA em face de AVIANCA 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. Preliminarmente Da 

Legitimidade Passiva da Ré Avianca e da Desnecessidade da Inclusão do 

Terceiro no Polo Passivo – Litisconsórcio Facultativo Observa-se que o 

presente caso trata-se de voo pelo sistema “CODE SHARE”, em que o 

autor efetuou a compra da passagem direto da empresa ré e os Voos 

foram operados por outra companhia aérea. Nesses casos, por força do 

artigo 25, §1° do CDC, ambas são responsáveis SOLIDARIAMENTE pela 

reparação dos danos causados. Vejamos: “DIREITO CIVIL. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO. CDC. 

EXTRAVIO DE BAGAGEM DE PASSAGEIRO EM VÔO PELO SISTEMA 

"CODE SHARE". RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS EMPRESAS 

AÉREAS. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM 

INDENIZATÓRIO FIXADO EM VALOR RAZOÁVEL. RECURSOS 

IMPROVIDOS. INCONTROVERSA A RELAÇÃO DE CONSUMO 

ESTABELECIDA ENTRE O PASSAGEIRO E AS EMPRESAS DE 

TRANSPORTE AÉREO. AS EMPRESAS AÉREAS CONTRATADAS PELO 

SISTEMA "CODE SHARE" RESPONDEM SOLIDARIAMENTE POR DANOS 

CAUSADOS AOS PASSAGEIROS (ART. 25, DO CDC). ASSIM, AMBAS 

TÊM LEGITIMIDADE PARA OCUPAR O PÓLO PASSIVO DA DEMANDA 

INDENIZATÓRIA. A DEVOLUÇÃO DA BAGAGEM NÃO AFASTA O DANO 

MATERIAL SUPORTADO, EIS QUE O PASSAGEIRO REALIZOU GASTOS, 

EM PAÍS ESTRANGEIRO, DIANTE DA DESÍDIA DAS TRANSPORTADORAS. 

CONFIGURADO O NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O DANO SOFRIDO 

PELO CONSUMIDOR E A CONDUTA DA EMPRESAS, RESTA PATENTE O 

DEVER DE INDENIZAR POR P ARTE DESTAS. O QUANTUM INDENIZATÓRIO 

DEVE SER FIXADO DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA 

PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE, MEDINDO-SE PELA 

EXTENSÃO DO DANO SUPORTADO. RECURSOS IMPROVIDOS. (TJ-DF 

-APL: 1094107720078070001 DF 0109410-77.2007.807.0001, Relator: 

ESDRAS NEVES, Data de Julgamento: 27/05/2009, 5ª Turma Cível, Data de 

Publicação: 04/06/2009)” Sendo assim, ambas as empresas aéreas são 

partes legitimas para figurar no polo passivo da demanda, não tendo que 

se falar em ilegitimidade passiva da ré Avianca. Ademais, por se tratar de 

responsabilidade solidária, o litisconsórcio no presente caso é facultativo, 

uma vez que o credor pode cobrar de uma só parte ou de todas. Assim, 

não vislumbro a necessidade da inclusão da terceira TRANS AMERICAN 

AIRLINES – TACA PERU, por não se tratar de litisconsórcio necessário. 

Passo à análise do mérito. Alega o requerente que adquiriu uma passagem 

aérea da empresa Ré, com saída de Cuiabá-MT no dia 19/09/2016, 

fazendo conexão em São Paulo (Guarulhos), com novo 

embarque/decolagem previsto de Guarulhos para Cidade do México 

(destino final), com retorno previsto em 24/09/2016. Assevera que o 

referido deslocamento aéreo decorreu de atividade de trabalho para 

acompanhar um estudante menor de idade, aluno Samuel Henrique 

Bezerra Leandro, com objetivo de realizar apresentação de um trabalho 

acadêmico no II Coloquio Estudantil en Demografía, Población y Estudios 

Urbanos, realizado de 20 a 23 de setembro no Centro de Estudios 

Demográficos, Urbanos y Ambientales do Colegio do México (CEDUA), na 

Cidade do México. Aduz que ao chegar na Cidade do México, após mais 

de 24 horas de viagem saindo de Primavera do Leste/MT, foi constatado 

que a bagagem do autor havia sido extraviada. Afirma que se viu obrigado 

a comprar, no dia 21/09/2016 pela manhã, duas cuecas e uma camiseta, 

sendo necessário faltar em um período do evento para efetuar a compra 

das roupas. O autor afirma que entrou em contato com a ré por diversas 

vezes, mas somente no começo da tarde do dia 22/09/2016 é que o autor 

recebeu sua mala. A parte requerida nega a existência de relação de 

consumo com a parte autora, vez que quem realizou a operação do trecho 

internacional foi uma terceira empresa. Ademais, a requerida alega a 

inexistência de danos morais e materiais e pugna pela improcedência da 

demanda. Houve flagrante falha na prestação de serviços da reclamada, 

pois esta não prestou de forma adequada os serviços fornecidos ao 

reclamante, ei que este teve sua mala extraviada temporariamente, o que 

causou grande constrangimento no autor, que estava em país distinto para 

tratar de questões profissionais. É certo que houve o extravio da mala do 

requerente, sendo que somente foi entregue 24 horas depois de ter 

chegado no seu destino. Embora a bagagem tenha sido entregue ao 

reclamante, o fato ter sido temporariamente extraviada causou-lhe medo, 

angústia e aborrecimento, eis que se encontrava em um país 

completamente diferente e necessitava de suas roupas e objetos de 

higiene pessoal. Assim o extravio da bagagem do autor configura falha na 

prestação de serviços por parte da requerida e que causou 

constrangimentos transtornos que ultrapassam o mero dissabor do 

cotidiano. Nesse sentido: REPARAÇÃO DE DANOS. TRANSPORTE AÉREO. 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXTRAVIO TEMPORÁRIO 

DE BAGAGENS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PROVAS NOS 

AUTOS DO EXTRAVIO DA BAGAGEM. SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA A 

ESFERA DO MERO DISSABOR DO COTIDIANO. DANO MORAL 

CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 4.000,00 QUE 

COMPORTA REDUÇÃO PARA R$ 2.500,00, A FIM DE ADEQUAR AOS 

PARÂMETROS UTILIZADOS PELAS TURMAS RECURSAIS CÍVEIS EM 

CASOS ANÁLOGOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível 

Nº 71005867601, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Roberto Carvalho Fraga, Julgado em 22/03/2016). Portando, 

entendo pelo acolhimento do dano moral. No que concerne à fixação do 

valor que corresponda a justa indenização pelo dano de natureza moral, 

aprecio na causa as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência 

determinam observar para arbitramento, quais sejam, a condição 

educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu 

sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica 

e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. Por 

tais razões, considerando que a fixação do quantum deve ser suficiente 

para evitar enriquecimento sem causa aos reclamantes, 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. Condeno a ré ao 

pagamento da quantia única 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, 27 de 

julho de 2017. Janaina Manhani de Carvalho Juíza Leiga Vistos, Homologo, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

acima. P. Leste-MT, 27.07.2018 Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010878-60.2014.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JAYME GHISI & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS EMIDIO CEZAR OAB - MT0016426A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 8010878-60.2014.8.11.0037 

Promovente: JAYME GHISI & CIA LTDA - ME Promovido: OI MOVEL S.A 

Vistos e examinados os autos, É de conhecimento público, que a parte 

Reclamada/Devedora (OI S.A.), é beneficiária da recuperação judicial, 

deferida nos autos nº 0203711-65.2016.8.19.0001, da 7ª Vara Empresarial 

do Estado do Rio de Janeiro. Deste modo, aplicável à espécie o Enunciado 

nº 51/FONAJE: “Os processos de conhecimento contra empresas sob 

liquidação extrajudicial, concordata ou recuperação judicial devem 

prosseguir até a sentença de mérito, para constituição do título executivo 

judicial, possibilitando a parte habilitar o seu crédito, no momento oportuno, 

pela via própria” Em sede de juizado especial não se fala em suspensão 

da execução, como consignado na decisão em que admitida a 

recuperação judicial, ou seja, havendo o deferimento da recuperação 

judicial, ainda que em medida acautelatória, extingue-se a execução com a 

expedição do título de crédito para habilitação no concurso universal de 

credores. Nesse sentido: “Ementa: Embargos a execução. EMPRESA EM 

FASE DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DO CRÉDITO EM JUÍZO 

UNIVERSAL QUE SE IMPÕE. APLICAÇÃO DA LEI 11.101/05 E ENUNCIADO 

N.º 51 DO FONAJE. SENTENÇA MANTIDA NA SUA INTEGRALIDADE.” 

“Estando a parte em recuperação judicial, o Juízo que a deferiu torna-se 

indivisível, motivo pelo qual havendo o título executivo, deve ocorrer a 

habilitação do crédito no Juízo Universal. Recurso Desprovido.” (TJ/RS – 

1ª TR – RI nº 0042041-98.2014.8.21.9000 – Rel. juiz Roberto Carvalho 

Fraga – j. 30/06/2015)” Sendo assim, já constituído o crédito em favor da 

parte Reclamante/Credora mediante sentença, e diante do óbice legal 

promovido pelo benefício da recuperação judicial, JULGO EXTINTO este 

feito, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 8º c.c. o art. 51, incisos II 

e IV, ambos da Lei n. 9.099/95 c.c. art. 6º, §4º c.c. o art. 52, III, da Lei nº 

11.101/2005 c.c. Enunciado 51/FONAJE. Expeça-se Certidão de Crédito, 

atualizada, em favor da Credora e, após, arquivem-se os autos. 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 julho 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, 27.07.2018 

Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003505-92.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIETI CARVALHO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAITON LUIZ PANAZZOLO OAB - MT0016705A (ADVOGADO)

ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR OAB - MT0004102A (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

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 1003505-92.2017.8.11.0037 

Promovente: MARIETI CARVALHO DA SILVA 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 MARIETI CARVALHO DA SILVA 

em face de VIVO S.A. Devidamente citado, a reclamada apresentou 

contestação tempestiva. A audiência de conciliação restou infrutífera. 

FUNDAMENTO E DECIDO Analisando o processo verifico que encontra-se 

consubstanciado o bastante para julgamento sendo desnecessária a 

produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento 

antecipado do mérito, conforme faculta o artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil e com fundamento nos princípios da celeridade e economia 

processual. No caso em apreço, aplico a Lei 8.078/90, eis que presentes 

os elementos da relação de consumo. De um lado a consumidora nos 

termos do artigo 2° do CDC. De outro lado, o fornecedor conforme dispõe 

o artigo 3°, caput, da mesma legislação. O produto aperfeiçoa-se ao que 

preceitua o Parágrafo 1 do artigo 3° do CDC. Nesse passo, a inversão do 

ônus da prova encontra-se fundamentada nos termos do artigo 6°, VIII, do 

CDC em face da hipossuficiência técnica, científica, informacional e 

econômica da reclamante na produção de provas. Por conseguinte, e 

diante da responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços nos termos 

do art. 14, caput do CDC, necessária a aplicação da inversão do ônus da 

prova, conforme dispõe o art. 6º, VIII do CDC, vez que presentes os 

requisitos vulnerabilidade e hipossuficiência técnica/científica da 

Reclamante na produção de provas técnicas, além da notória 

desvantagem econômica entre as partes. Passo à análise do mérito. A 

autora alega que 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 a autora contratou os 

seus serviços e os utilizou, sendo que não efetuou o pagamento, o que 

gerou a negativação de seu nome. Analisando a questão discutida verifico 

que a requerida comprovou suas alegações trazendo aos autos imagem 

de tela sistêmica e faturas que demonstram a relação jurídica entre as 

partes, inclusive com faturas pagas, passando depois à inadimplência, o 

que demonstra que os serviços foram utilizados e não adimplidos. 

Portanto, há de se concluir que a autora utilizou os serviços de telefonia 

da ré e não adimpliu com o pagamento. 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 a autora 

utilizou os serviços contratados, resta demonstrado que não houve 

qualquer ato ilícito por parte da ré. Assim, não há que se falar em 

declaração de inexistência do débito, muito menos em indenização a título 

de danos morais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no proceder 

da parte reclamada. Em razão do exposto, declaro resolvido o mérito da 

lide, JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTE o pedido inicial. Transitada em 

julgado, dê-se baixa nos autos. 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 julho 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, 

28.07.2018 Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010306-36.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA ESTELA SOARES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMANO VOLTOLINI OAB - SP0338759A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 8010306-36.2016.8.11.0037 

Promovente: LAURA ESTELA SOARES FERREIRA Promovido: NOVO 

MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES LTDA Trata-se de Embargos 

de Declaração opostos pela parte ré em face de decisão que julgou extinto 

o processo sem resolução do mérito, 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. Analisando-se os autos, não 

verifico a presença dos vícios apontados. Em que pese a requerida tenha 

apresentado pedido contraposto, o mesmo só seria analisado se 

houvesse julgamento de mérito, o que não é o caso dos autos, vez que o 

processo foi julgado extinto sem resolução de mérito, ou seja, o conteúdo 

do feito não foi analisado. Para ocorrer o julgamento do pedido 

contraposto, seria necessário que o processo tivesse sido analisado e 
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houvesse a constatação da regularidade do débito objeto da ação. 

Contudo, não é essa a situação dos autos, vez que não houve análise de 

seu conteúdo e consequentemente não houve análise dos pedidos 

formulados pela ré. Com tais considerações, conheço dos presentes 

embargos para, no entanto, negar-lhes provimento, por ausência de 

omissão e contradição 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, 

27 de julho 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, 27.07.2018 Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012139-89.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DIRCEU VICENTE OTTONELLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ROSA DE REZENDE HOSHIKA OAB - MT0012102A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 8012139-89.2016.8.11.0037 

Promovente: DIRCEU VICENTE OTTONELLI Promovido: CONCESSIONARIA 

ROTA DO OESTE S.A. Tratam-se de Embargos de Declaração opostos 

pela ré em face da sentença, que julgou procedente os pedidos 

formulados na inicial, 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. A ré alega que a sentença é omissa no que tange a 

fundamentação do indeferimento da preliminar de ilegitimidade ativa, bem 

como é omissa em relação aos fatos constitutivos do direito do autor e 

aplicação do ônus da prova. Ainda, a ré alega omissão e contradição 

quanto ao dano moral e a conduta regular da embargante. De fato, 

analisando-se a sentença, constata-se que esta foi omissa em relação a 

fundamentação de indeferimento da preliminar de ilegitimidade ativa, sendo 

que quanto a esta parte, a sentença será modificada para incluir o 

seguinte: “Preliminarmente: Da preliminar de ilegitimidade ativa A ré em 

sede de preliminar em contestação, alega que a parte autora é ilegítima 

para figurar no polo ativo, uma vez que o documento do veículo está em 

nome de terceiro estranho à lide. Ocorre que, o fato de o veículo estar em 

nome de terceiro, não retira do autor a propriedade do veículo. Além disso, 

restou demonstrado que foi o autor quem sofreu o prejuízo e em se 

tratando de reparação de danos, é legítimo aquele que sofreu os efetivos 

prejuízos. Vejamos o entendimento jurisprudencial acerca do assunto: 

“DIREITO CIVIL - ACIDENTE DE TRÂNSITO - DANOS MATERIAIS E MORAIS 

-LEGITIMIDADE ATIVA - QUEM SOFRE OS PREJUÍZOS. RECURSO 

CONHECIDO - SENTENÇA CASSADA. E IMPROVIDO. 1 - DEMONSTRADOS 

NOS AUTOS QUE FOI A AUTORA QUEM SOFREU OS PREJUÍZOS 

MATERIAIS E MORAIS OBJETO DA AÇÃO REPARATÓRIA, A DESPEITO DE 

NÃO SER A PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM 

ILEGITIMIDADE ATIVA. 2 - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA 

CASSADA, DETERMINANDO-SE O RETORNO DOS AUTOS A INSTÂNCIA 

PRIMA PARA REGULAR PROCESSAMENTO. SEM CONDENAÇÃO DE 

HONORÁRIOS (ART. 55, CAPUT, DA LEI Nº 9.099/95) (TJ-DF - ACJ: 

876070420088070001 DF 0087607- 04.2008.807.0001, Relator: LEILA 

ARLANCH, Data de Julgamento: 19/05/2009, Primeira Turma Recursal dos 

Juizados Especiais Cíveis e Criminais do D.F., Data de Publicação: 

10/06/2009, DJ-e Pág. 164). (Grifo nosso)”. No mesmo sentido: 

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E 

MORAIS. ACIDENTE TRÂNSITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. 

INSURGÊNCIA DOS REQUERIDOS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA 

AD CAUSAM AFASTADA. AUTOR NÃO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO 

ACIDENTADO. IRRELEVÂNCIA. PARTE QUE ALEGA TER ARCADO COM 

OS PREJUÍZOS. TITULARIDADE DO DIREITO RECONHECIDA IN STATUS 

ASSERTIONIS. RECURSO DOS REQUERIDOS. ALEGADA INEXISTÊNCIA DE 

DEVER INDENIZATÓRIO. INSUBSISTÊNCIA. DEFICIÊNCIA NOS REPAROS 

REALIZADOS PELOS REQUERIDOS EVIDENCIADA. NECESSIDADE DE 

COMPENSAR PECUNIARIAMENTE O AUTOR PELOS CONSERTOS 

COMPLEMENTARES. DESPESAS MÉDICAS. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA 

CONDENAÇÃO POR AUSÊNCIA DE NEXO ENTRE AS DESPESAS E O 

ACIDENTE. INSUBSISTÊNCIA. LAUDO MÉDICO E EXAMES DIAGNÓSTICOS 

A COMPROVAR EXISTÊNCIA E EXTENSÃO DAS LESÕES SOFRIDAS PELO 

AUTOR. INSUFICIÊNCIA DA IMPUGNAÇÃO GENÉRICA DOS 

COMPROVANTES APRESENTADOS PARA AFASTAR SEU VALOR 

PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DANOS MORAIS. PLEITO DE 

AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. AUTOR QUE 

SOFREU DIVERSAS FRATURAS E PERMANECEU AFASTADO DO 

TRABALHO POR PERÍODO SUPERIOR A 30 (TRINTA) DIAS. OFENSA À 

INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DEMONSTRADA. ABALO 

CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. 

PEDIDO DE AMBAS AS PARTES PARA ALTERAÇÃO DO MONTANTE 

FIXADO NA SENTENÇA A TÍTULO DE DANOS MORAIS EM R$ 10.000,00 

(DEZ MIL REAIS). INSUBSISTÊNCIA. QUANTIA FIXADA QUE OBSERVA A 

PROPORCIONALIDADE E A RAZOABILIDADE, ALÉM DE IMPRIMIR 

CARÁTER INIBITÓRIO E PEDAGÓGICO À REPRIMENDA. VISANDO O 

FORTALECIMENTO DA CIDADANIA E O PRESTIGIAMENTO DA DIGNIDADE 

HUMANA (ART. 1º, II E III, DA CF). QUANTUM MANTIDO. PLEITO DE 

REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO, DADO O EXCESSO DA COBRANÇA. 

IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA HÁBIL A DEMONSTRAR A 

MÁ-FÉ DO AUTOR. ÔNUS QUE INCUMBIA AOS REQUERIDOS (ART. 333, II, 

DO CPC). IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA NORMA INSCRITA NO 

ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO DESPROVIDO. LITIGÂNCIA DE 

MÁ-FÉ. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS NÃO EVIDENCIADA. 

AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS OBJETIVO E SUBJETIVO (ART. 80 DO 

CPC). REQUERIMENTO DE MANIFESTAÇÃO JUDICIAL PARA FINS DE 

PREQUESTIONAMENTO. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 

RECURSO DE APELAÇÃO DOS REQUERIDOS CONHECIDO E DESPROVIDO. 

RECURSO ADESIVO DO AUTOR CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-SC - 

AC: 00110575820118240075 Tubarão 0011057- 58.2011.8.24.0075, 

Relator: Denise Volpato, Data de Julgamento: 04/07/2017, Sexta Câmara 

de Direito Civil). (Grifo nosso)” Portanto, verifico que restou demonstrado 

nos autos que foi o autor quem sofreu os prejuízos e sendo assim, o 

mesmo é parte legítima para propor ação de reparação de danos, motivo 

pelo qual, afasto a preliminar invocada.” Em relação às demais alegações 

de vícios contidos na sentença, entendo que o autor apenas está 

buscando a reanálise do mérito, o que não é possível em sede de 

embargos de declaração. “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 

demais vícios apontados pelo embargante e entendo que seu objetivo 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 tais pedidos. Ademais, cumpre mencionar que em relação ao quantum 

de dano moral, o autor não requereu um valor fixo, mas sim que a 

indenização não fosse menor que quatro salários mínimos, sendo que o 

quantum total seria arbitrado pelo julgador, no importe que este achasse 

devido, para evitar o enriquecimento sem causa, bem como para evitar a 

reincidência dos danos por parte da ré. Desta forma, acolho parcialmente 

os presentes embargos, com efeito modificativo, para sanar a omissão 

quanto a fundamentação da rejeição da preliminar de ilegitimidade ativa. 

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, 28 de 

julho 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, 28.07.2018 Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011194-73.2014.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:
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MARIA MADALENA ZANATTA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIVANIELA GONCALVES FORTES FONTANA OAB - MT13629/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ DE LIMA DA LUZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo n. 8011194-73.2014.8.11.0037 Vistos etc. Conforme inteligência 

do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. Conforme se 

denota foi realizada tentativa de citação frustrada, momento em que a 

requerente solicitou suspensão do processo por 120 (cento e vinte) dias, 

para fins de diligenciar na busca de novo endereço para citação. Contudo, 

passado o prazo de suspensão e intimada a requerente para 

manifestar-se a mesma se manteve silente. Trata-se de Ação de 

Execução, todavia se torna impossível decidir nos autos por falta de 

manifestação da parte, outrossim, verifica-se que apesar de intimada para 

manifestar-se quanto ao endereço da requerida, o feito encontra-se 

paralisado em cartório, sem qualquer providência da parte interessada. 

Dispõe o Código de Processo Civil, no art. 485, inc. III, veja-se: 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; Ante ao exposto, com fundamento no artigo 485, inciso I e III, 

do Código de Processo Civil, opino pela EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem 

resolução do mérito em razão do comprovado abandono de causa. Sem 

custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da 

Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se 

os autos com as anotações e cautelas legais. Projeto de sentença sujeito 

à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. 

G a b r i e l a  F e r n a n d e s  C a m p o s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, 

o projeto de sentença acima, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste, 26 de julho de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000401-92.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RONAN NEVES DE ARAUJO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO DALLOCA DE PAULA OAB - MT0020075A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RONALDO BORGES DE CARVALHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo n. 1000401-92.2017.8.11.0037 Vistos etc. Conforme inteligência 

do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. Conforme se 

denota foi realizada tentativa de citação frustrada, momento em que a 

requerente solicitou a citação por telefone, pedido que foi indeferido, 

sendo a reclamante intimada para apresentar novo endereço para citação. 

Contudo, intimada a requerente para manifestar-se a mesma se manteve 

silente. Trata-se de Ação de Execução, todavia se torna impossível decidir 

nos autos por falta de manifestação da parte, outrossim, verifica-se que 

apesar de intimada para manifestar-se quanto ao endereço da requerida, 

o feito encontra-se paralisado em cartório, sem qualquer providência da 

parte interessada. Dispõe o Código de Processo Civil, no art. 485, inc. III, 

veja-se: 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; Ante ao exposto, com fundamento no 

artigo 485, inciso I e III, do Código de Processo Civil, opino pela EXTINÇÃO 

DO PROCESSO, sem resolução do mérito em razão do comprovado 

abandono de causa. Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a 

teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal e nada 

sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações e cautelas 

legais. Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, 

conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Gabriela Fernandes Campos Juíza 

L e i g a 

____________________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, 

o projeto de sentença acima, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste, 26 de julho de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000906-49.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

A. DE SOUZA DIAS & DIAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO SOUZA PAULINO OAB - MT0016689A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO CARLOS PEGUIN (REQUERIDO)

ANA CAROLINE FARIA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

CRISTIANE BARBOSA DE OLIVEIRA DIAS (REPRESENTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo n. 1000906-49.2018.811.0037 Vistos etc. Conforme inteligência 

do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. Ainda, nos 

termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao 

julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação 

probatória. Inexistindo preliminares, passo a análise do MÉRITO. Antecipo 

o mérito. Declaro a revelia da parte reclamada. Compulsando os autos 

verifico que conforme termo de audiência de conciliação os Reclamados 

deixaram de comparecer à audiência, e não apresentaram contestação, 

seguindo a inteligência da sumula 11 da Turma Recursal de Mato Grosso, 

a revelia se impõe: SÚMULA 11: A contestação será apresentada no 

prazo de 05 (cinco) dias, a contar da audiência de conciliação, sob pena 

de revelia. Assim sendo restando incontroversos os fatos e documentos 

da exordial, confessando, portanto, a matéria fática, salvo se o contrário 

resultar da convicção do Juiz. A contestação é a peça de defesa onde o 

réu deve concentrar todos os seus argumentos e alegações, 

respondendo a todas as questões colocadas pelo autor na petição inicial. 

Na verdade, além de configurada a revelia quando o réu deixa transcorrer 

o prazo para contestar, não apresentando resposta, parcelas relevantes 

da doutrina e da jurisprudência entendem que também ocorre a revelia 

quando a contestação é apresentada depois do prazo legal. Pois bem. No 

caso em comento, alega o Reclamante que recebeu como pagamento a 

três cheques, se tornando credor dos referidos títulos. Ademais, verifico 

que os documentos carreados aos autos são suficientes para um decreto 

condenatório favorável à parte autora. Sem maiores delongas, como 

exposto acima, o título goza de autonomia e independência em relação ao 

negócio que originou sua emissão. A reclamada se quedou inerte ao 

chamado judicial demonstrando nítido descaso. Ademais, verifico que os 

documentos carreados aos autos são suficientes para um decreto 

condenatório favorável à parte autora. Incumbe ao requerente comprovar 

os fatos constitutivos do seu direito, no âmago da petição inicial o 

reclamante acosta três cheques, conforme relatado: CHEQUE VALOR 

EMISSÃO 000593 R$ 368,00 18/08/2017 000594 R$ 366,00 18/08/2017 

000595 R$ 366,00 18/08/2017 A proposição da ação de cobrança se deu 

no prazo estabelecido em lei (LC, art. 47, inc. II c/c NCPC, art. 784, inc. I e 

LC, art. 59). Nesse passo, de toda legalidade a promoção da referida 

Ação de Enriquecimento Ilícito (LC, art. 61), de natureza cambiária, máxime 

quando proposta dentro do entretempo, a contar da consumação 

prescricional da ação executiva. Conforme jurisprudência atual: CIVIL E 

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO 

ILÍCITO. CHEQUE PRESCRITO. DESNECESSIDADE DE DISCUSSÃO ACERCA 

DA CAUSA DEBENDI. TÍTULO DE CRÉDITO DE LIVRE CIRCULAÇÃO. 

PROVIMENTO NEGADO. Nos termos do artigo 61 da Lei nº 7357/85, a ação 

de enriquecimento ilícito possui natureza cambial e dispensa, para sua 

propositura, a discussão acerca da causa debendi, fazendo-se 

necessário a simples exibição do cheque prescrito. (TJMG; APCV 

1.0701.13.031398-7/001; Rel. Des. Márcio Idalmo Santos Miranda; Julg. 

02/06/2016; DJEMG 22/06/2016) O prazo para ajuizamento de ação contra 

emitente de cheque sem força executiva é de cinco anos, a contar do dia 

seguinte à data de emissão. O entendimento, já pacificado no STJ, foi 

consolidado pela 2ª seção na súmula 503. Entre os precedentes 

considerados para a edição da súmula está o REsp 926.312, de relatoria 

do ministro Luis Felipe Salomão. Neste caso, a 4ª turma entendeu que é 

possível ação baseada em cheque prescrito há mais de dois anos sem 

demonstrar a origem da dívida. De acordo com o colegiado, em caso de 

prescrição para a execução do cheque, o artigo 61 da lei 7.357/85 prevê, 

no prazo de dois anos a contar da prescrição, a possibilidade de 
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ajuizamento de ação de enriquecimento ilícito. Expirado esse prazo, o 

artigo 62 da lei do cheque ressalva a possibilidade de ajuizamento de ação 

fundada na relação causal. Em outro precedente, que é recurso repetitivo 

(REsp 1.101.412), a 2ª seção consolidou o entendimento de que o prazo 

prescricional para a ação baseada em cheque sem executividade é o de 

cinco anos, previsto no artigo 206, parágrafo 5º, inciso I, do CC. “Qualquer 

dívida resultante de documento público ou particular, tenha ou não força 

executiva, submete-se à prescrição quinquenal, contando-se do 

respectivo vencimento”, afirmou o colegiado em sua decisão, dessa feita, 

como o processo foi autuado em 21/02/2018, deve ser considerado dentro 

do prazo. Por fim, concluo como legítima a transação entre as partes, 

condeno a autora a devolver os valores corrigidos e declaro a revelia nos 

termos do artigo 344 do Código de Processo Civil. DISPOSITIVO Assim, 

declaro a revelia da parte reclamada, com fundamento no artigo 344, do 

NCPC, opino pela PROCEDÊNCIA dos pedidos da demanda para 

CONDENAR a promovida, ao pagamento do valor de R$ 1.100,00 (mil e 

cem reais) corrigido pelo índice oficial INPC/IBGE, juros simples de 1% ao 

mês, multa de mora de 2% ao mês, calculados da data da emissão de 

cada título. Deixo de condenar a Reclamada ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta 

fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal, 

aguarde-se no prazo de cinco dias a apresentação do cálculo do valor 

devido visando o início da fase de cumprimento de sentença, nos termos 

do artigo 523 do NCPC. Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado 

para pagamento, no prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 

10%, não incluindo honorários advocatícios constante na segunda parte 

do mencionado disposto legal em face do Enunciado 97 do Fonaje. Projeto 

de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, 

Lei nº. 9.099/95. Gabriela Fernandes Campos Juíza Leiga 

____________________________________________________________

__ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença acima, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Primavera do Leste, 26 de julho de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006410-70.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GLEIZZI ADRIELLEN SANTOS LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

1006410-70.2017.8.11.0037 Reclamante: GLEIZZI ADRIELLEN SANTOS 

LEITE Reclamada: BANCO BRADESCO S.A SENTENÇA Vistos etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. 

Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, 

sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual 

passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. É 

oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza 

consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no 

Código de Defesa do Consumidor. Alega a parte reclamante que teve seu 

nome negativado indevidamente pela requerida. Se defende a requerida 

alegando legitimidade da cobrança e validade do negócio jurídico. É o 

breve relato. Da Preliminar de Mérito. Em que pese a preliminar arguida, o 

nosso sistema constitucional prevê o princípio da inafastabilidade da 

jurisdição disposto no art. 5º inciso XXXV, o qual determina que a lei não 

excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito, 

independentemente da busca administrativa prévia da parte demandada. 

Decido. O autor havia impugnado a negativação realizada em seu nome, 

negando a dívida, todavia, a requerida informou detalhes ensejadores da 

dívida e negativação, qual a parte reclamante não comprovou o 

recolhimento. A demandada além de discorrer sobre a relação comercial e 

jurídica com a parte requerente, detalhou a dívida e juntou várias faturas 

decorrentes da prestação de serviço. O que se depreende do caso em 

tela é que houve negativação do nome da parte reclamante relativa a 

dívida inadimplida, uma vez que a requerida comprova através de vários 

documentos, demonstrando assim a relação comercial e débito entre os 

litigantes. 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. O dever 

de veracidade é estreitamente ligado com o dever de lealdade, uma vez 

que as partes devem agir em juízo conforme a verdade e lealmente, não 

se descuidando de fatos fundamentais à solução do litígio. Verifica-se 

distorcido o exato conteúdo dos fatos que circunda a negativação do 

reclamante, não exprimindo a verdade. Portanto, o conjunto probatório 

contido nesta lide permite concluir pela efetiva relação jurídica entre os 

demandantes; e regularidade não apenas do débito, mas também da 

inscrição ora discutida. Pelo exposto, julgo improcedentes os pedidos 

formulados na inicial, com resolução do mérito, com fundamento no artigo 

487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Quanto à litigância de 

má-fé por parte da reclamante, segue a fundamentação e decisão na 

homologação abaixo. Transitada em julgado, intime-se para pagar as 

custas em cinco dias. Não sendo pagas, proceda-se conforme previsto na 

CNGC. Indefiro a gratuidade de Justiça à parte reclamante, visto que NÃO 

COMPROVOU insuficiência de recursos, conforme exigido pelo art. 5º, 

inciso LXXIV, da Constituição Federal. 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, 26 de julho de 2018. 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. Por sua 

vez, 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). 

Diante disso, condeno a parte reclamante 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 de 11 salários mínimos. Condeno, ainda, a parte 

reclamante, em multa que fixo no percentual de 9% (nove por cento) sobre 

o valor de 11 salários mínimos. Primavera do Leste - MT, 26 de julho de 

2018. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002608-64.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FRANKLIN TIAGO ROHR & CIA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DA ROSA GOMES OAB - MT0012610A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIONI ALVES DA CRUZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

1002608-64.2017.8.11.0037 Reclamante: FRANKLIN TIAGO ROHR & CIA 

LTDA - EPP Reclamada: DIONI ALVES DA CRUZ SENTENÇA Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. A questão trazida aos 

autos, refere-se a cobrança de nota promissórias emitida pela requerida. 

A nota promissória, quando preenchidos seus requisitos formais, goza de 

presunção de exigibilidade, liquidez e certeza, bastando sua apresentação 

para o ajuizamento de demanda executiva, conforme preceito insculpido 

no artigo 78, inciso I, do NCPC, incumbindo à parte reclamada demonstrar a 

existência de vício de consentimento, ou outros motivos que justifiquem 

sua desconstituição. Por outro lado, considerando que o pagamento do 

título cambial se prova, em regra, mediante sua posse, pelo 

sacado/emitente, forçoso concluir que a posse do título de crédito, pela 

exequente, impõe ao devedor o ônus de demonstrar fato obstativo do 

direito representado pela cártula, presumível por força do princípio da 

cartularidade. Citada e intimada a parte reclamada para comparecer na 

audiência e se defender na lide a parte requerida quedou-se inerte. É o 

breve relato. Decido. Diante da inércia da parte acionada prescreve a lei: 

O Enunciado nº 20, do Fórum Nacional de Juizados Especiais, tem a 

seguinte redação: “O comparecimento pessoal da parte às audiências é 

obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto”. 

Destarte, em conformidade com o Enunciado nº 20 do FONAJE, cabe à 

parte ré comparecer pessoalmente às audiências ou, em se tratando de 

pessoa jurídica, ser representada por preposto, caso contrário, serão 

reputados verdadeiros os fatos alegados pela parte autora, conforme 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1030631/7/2018 Página 126 de 610



estabelece o artigo 20 da Lei nº 9.099/95, in verbis: “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.” O Estado do Mato 

Grosso definiu o prazo para apresentação de defesa de cinco dias, 

contados da realização da audiência de conciliação, nos procedimentos 

em trâmite no Juizado Especial Cível. Trata-se, pois, da disposição contida 

no enunciado quatro, editado nos Encontros de Juízes dos Juizados 

Especiais, que estabelece in verbis: “Enunciado 4 – A Contestação será 

apresentada no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da Audiência de 

Conciliação, sob pena de Revelia”. Assim, não tendo sido sequer alegado 

motivo de força maior ou impedimento escusável para a ausência da parte 

ré na audiência de conciliação, e, em se tratando de direito disponível, 

deve ser imposto os efeitos da revelia, com o imediato julgamento da 

causa, nos termos do artigo 23, da Lei nº 9.099/95. Tenho desta forma 

que restou comprovada a existência da relação jurídica entre as partes, 

bem como da efetiva cobrança de valores devidos uma vez que não 

rebatidos pela reclamada, posto que incumbe à ela provar a veracidade de 

seus alegados, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque 

as suas assertivas é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, 

inciso II, do NCPC. Ademais, a reclamante cumpriu satisfatoriamente com 

seu ônus probatório, juntando aos autos a respectiva cártula que não 

logrou êxito em compensa-la. Desta feita, entendo por devido o débito 

nestes autos cobrado, face à sua comprovação e a presunção de 

veracidade decorrente da revelia da demandada. Ante o exposto, julgo 

procedente com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, 

inciso I, do Novo Código de Processo Civil do pleito do reclamante, para o 

fim de condenar a parte reclamada ao pagamento de R$ 634,21 

(seiscentos e trinta e quatro reais e vinte um centavos) ao reclamante, 

acrescido de juros de mora de 1% ao mês. A correção monetária incide 

desde o evento danoso (data do vencimento) e os juros de mora a partir 

da citação válida. Sem custas nem honorários, em conformidade com o 

art.54 e art.55, ambos da Lei 9.099/95. 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, 26 de julho 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, 26 de julho de 2.018. EVINER VALÉRIO Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011352-60.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELE GOMES BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

8011352-60.2016.8.11.0037 Reclamante: MICHELE GOMES BARBOSA 

Reclamada: BANCO ITAUCARD 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 tendo em vista 

descontentamento com decisão que denegou a Concessão da Justiça 

Gratuita, visto que incompatível com a prática de postulação temerária 

apurada nos presentes autos. Expõe a embargante que é pobre na forma 

da lei, devendo fazer jus à justiça gratuita. A parte embargante além de 

não recolher custas não comprovou a hipossuficiência em tempo hábil. Em 

atenção a Lei nº 1.060/50, deve o requerente comprovar a sua situação 

de miserabilidade, o que não restou cumprido nos autos, senão vejamos 

decisão condizente com o entendimento deste Juizo: “Tribunal de Justiça 

de São Paulo TJ-SP - Apelação : APL484351220118260554 SP 

0048435-12.2011.8.26.0554 - A Lei nº 1.060/50 não exige a miserabilidade 

absoluta do beneficiário, porém deve ser demonstrada a hipossuficiência 

financeira para concessão do benefício da justiça gratuita - Alegações 

incontroversas de que o apelante é empresário, dono de duas empresas - 

Afirmações não provadas de que as empresas não teriam funcionários, 

bem como que teriam sido abertas apenas para que o apelante, não 

ficasse na informalidade - Não demonstrada insuficiência de recursos 

para arcar com as custas e despesas processuais - Ônus que incumbia 

ao apelante - Inteligência do art. 333, I e II - Sentença de procedência 

mantida - Recurso desprovido. 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, 26 de julho 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, 26 julho de 2.018. EVINER VALÉRIO Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011495-49.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DAS CHAGAS CANDIDO DA SILVA (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:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

8011495-49.2016.8.11.0037 Reclamante: FRANCISCO DAS CHAGAS 

CANDIDO DA SILVA Reclamada: BANCO BRADESCO 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 tendo em vista descontentamento com decisão que denegou a 

Concessão da Justiça Gratuita, visto que incompatível com a prática de 

postulação temerária apurada nos presentes autos. Expõe a embargante 

que é pobre na forma da lei, devendo fazer jus à justiça gratuita. A parte 

embargante além de não recolher custas não comprovou a 

hipossuficiência em tempo hábil. Em atenção a Lei nº 1.060/50, deve o 

requerente comprovar a sua situação de miserabilidade, o que não restou 

cumprido nos autos, senão vejamos decisão condizente com o 

entendimento deste Juizo: “Tribunal de Justiça de São Paulo TJ-SP - 

Apelação : APL484351220118260554 SP 0048435-12.2011.8.26.0554 - A 

Lei nº 1.060/50 não exige a miserabilidade absoluta do beneficiário, porém 

deve ser demonstrada a hipossuficiência financeira para concessão do 

benefício da justiça gratuita - Alegações incontroversas de que o apelante 

é empresário, dono de duas empresas - Afirmações não provadas de que 

as empresas não teriam funcionários, bem como que teriam sido abertas 

apenas para que o apelante, não ficasse na informalidade - Não 

demonstrada insuficiência de recursos para arcar com as custas e 

despesas processuais - Ônus que incumbia ao apelante - Inteligência do 

art. 333, I e II - Sentença de procedência mantida - Recurso desprovido. 

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, 26 de julho 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, 26 julho de 

2.018. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000780-96.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLEI JOSE DE MORAIS (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):

EVINER VALERIO

 

Processo nº 1000780-96.2018.8.11.0037 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. 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. A parte 

promovente, pleiteia indenização por danos morais em decorrência de ato 

ilícito, ao argumento de que seu nome foi indevidamente inscrito no 

cadastro das entidades de proteção ao crédito, devido a um débito que 

não reconhece. A requerida por sua vez, contesta as alegações da 

requerente, alegando que o débito ensejador da negativação, é decorrente 

de contrato firmado entre as partes. Aduz, que a negativação é legítima, 

ante a inadimplência. Como se vê através dos documentos anexados com 

a contestação, a requerida trouxe aos autos Termo de Adesão e 

Contratação de Serviços, devidamente assinado pela requerente, bem 

como, documentos pessoais apresentados no momento da contratação e 

faturas, comprovando assim, a contratação e o débito, o que justificou o 

encaminhamento do nome da promovente ao rol de inadimplentes. 

Examinando o conjunto probatório, verifica-se que a firma aposta nos 

documentos apresentados guardam grafia semelhante com aquela 

apresentada nos documentos anexos a exordial. Assim, ante as 

circunstâncias em que os fatos ocorreram aliados robusto conjunto 

probatório produzido pela reclamada, permitem um juízo razoavelmente 

seguro de cognição a respeito dos fatos, os quais, muito provavelmente 

ocorreram da forma narrada na contestação. Ademais, do confronto 

existente entre os documentos juntados na contestação e as alegações 

da parte reclamante, infere-se que não ocorreu a indevida negativação. 

Estando em aberto os valores, a inclusão do nome e CPF da parte 

promovente 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 promovente, que distorce a sequência fática, 

obviamente para obter ganho indevido, consistente na não almejada 

indenização por danos morais. A consequência do descumprimento do 

ônus mencionado no art. 373, I do Código de Processo Civil é a 

improcedência do pedido, já que meras alegações são insuficientes. Logo, 

não é cabível o pleito indenizatório. Não resta dúvida de que a parte autora 

contratou e, de forma ardilosa, ajuizou ação com a intenção de não 

cumprir com suas obrigações e enriquecer-se ilicitamente. No caso, a 

parte reclamante agiu, irrefutavelmente, de má-fé, ao ingressar com ação 

declaratória de indenização por danos morais em decorrência do ato ilícito. 

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. E condeno a parte 

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 dado 

à causa, bem como nas custas processuais e honorários de advogado, 

que fixo em 20% (vinte por cento), sobre o valor da causa, conforme art. 

55 da Lei 9.099/95, verba que será paga em benefício dos procuradores 

da Promovida. Indefiro a gratuidade de Justiça à parte reclamante, visto 

que NÃO COMPROVOU insuficiência de recursos, conforme exigido pelo 

art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal. Nos termos do art. 40 da Lei 

n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, 

intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. Gabriela 

F e r n a n d e s  C a m p o s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

_ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença acima, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Primavera do Leste, 24 de julho de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006443-60.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EZER URURAY DE SOUZA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo nº 1006443-60.2017.8.11.0037 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. 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. A parte 

promovente, pleiteia indenização por danos morais em decorrência de ato 

ilícito, ao argumento de que seu nome foi indevidamente inscrito no 

cadastro das entidades de proteção ao crédito, devido a um débito que 

não reconhece. A requerida por sua vez, contesta as alegações do 

requerente, alegando que o débito ensejador da negativação, é decorrente 

de contrato firmado entre as partes. Aduz, que a negativação é legítima, 

ante a inadimplência. Como se vê através dos documentos anexados com 

a contestação, a requerida trouxe aos autos Proposta de Abertura de 

Conta e Cédula de Crédito Bancário empréstimo, ambos devidamente 

assinados pelo requerente, bem como, documentos pessoais 

apresentados no momento da contratação, e extratos bancários 

comprovando a utilização do limite de cheque especial, comprovando 

assim, a contratação e o débito, o que justificou o encaminhamento do 

nome do promovente ao rol de inadimplentes. A parte autora por sua vez, 

apresentou impugnação à contestação requerendo a extinção do feito por 

necessidade de perícia grafotécnica, alegando desistência da ação. 

Contudo, examinando o conjunto probatório, verifica-se que a firma aposta 

nos documentos apresentados pela requerida guardam grafia semelhante 

com aquela apresentada nos documentos anexos a exordial. O autor não 

apresentou nenhuma justificativa que pudesse dar causa que aqueles 

documentos e assinaturas constante nos referidos documentos não 

fossem do mesmo, comprovando a contratação, o consumo e o débito. 

Uma vez provada à contratação, e não tendo o autor juntado nenhum 

comprovante de pagamento dos débitos, resta provada também a 

existência dos débitos que originaram a negativação. 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. Quanto ao pedido de extinção do feito, ante a 

desistência da ação por parte do Requerente, o mesmo não merece 

prosperar, tendo em vista os fortes indícios de litigância de má-fé, já que 

comprovada a contratação e a existência do débito, conforme enunciado 

90 do FONAJE: “ENUNCIADO 90 – A desistência da ação, mesmo sem a 

anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo sem resolução 

do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, 

salvo quando houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária (nova 

redação – XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG).” Ademais, do confronto 

existente entre os documentos juntados na contestação e as alegações 

da parte reclamante, infere-se que não ocorreu a indevida negativação. 

Estando em aberto os valores, a inclusão do nome e CPF da parte 

promovente 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 promovente, que distorce a sequência fática, 

obviamente para obter ganho indevido, consistente na não almejada 
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indenização por danos morais. Não resta dúvida de que a parte autora 

contratou e, de forma ardilosa, ajuizou ação com a intenção de não 

cumprir com suas obrigações e enriquecer-se ilicitamente. No caso, a 

parte reclamante agiu, irrefutavelmente, de má-fé, ao ingressar com ação 

declaratória de indenização por danos morais em decorrência do ato ilícito. 

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. E condeno a parte 

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 dado 

à causa, bem como nas custas processuais e honorários de advogado, 

que fixo em 20% (vinte por cento), sobre o valor da causa, conforme art. 

55 da Lei 9.099/95, verba que será paga em benefício dos procuradores 

da Promovida. Indefiro a gratuidade de Justiça à parte reclamante, visto 

que NÃO COMPROVOU insuficiência de recursos, conforme exigido pelo 

art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal. Nos termos do art. 40 da Lei 

n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, 

intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. Gabriela 

F e r n a n d e s  C a m p o s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

__ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença acima, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Primavera do Leste, 25 de julho de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000350-18.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE BISPO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

1000350-18.2016.8.11.0037 Reclamante: JOSE BISPO DA SILVA 

Reclamadas: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE e ESTADO DE MATO 

GROSSO SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do 

art. 38 da Lei n. 9.099/95. Analisando o processo, verifico que se 

encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a produção de 

outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, 

conforme o art. 355, I do NCPC. Trata-se de obrigação de fazer com 

pedido de tutela antecipada, em desfavor do ESTADO DO MATO GROSSO, 

pleiteando a necessidade de realização de avaliação com neurocirurgião 

especializado em coluna, além dos demais tratamentos posteriores, que se 

fizerem necessários. Liminar deferida. Contesta o Estado de Mato Grosso 

alegando ausência de interesse processual, que à saúde deve ser 

concedida por meio de políticas públicas, na forma como fora previsto na 

constituição da república, um direito social, não havendo espaço para 

pleitos individuais, comprometimento da isonomia e consequentemente do 

acesso universal à saúde. É o breve relato. Decido. Destaco que a 

Constituição Federal determina que a competência para cuidar da saúde e 

assistência pública é comum à União, aos Estados, ao Distrito Federal e 

aos Municípios (art. 23, inc. II, da CF), sendo que as ações e serviços 

públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e 

constituem um sistema único, organizado de acordo com inúmeras 

diretrizes (art. 198, incs. I a III, CF/88). No tocante ao pedido formulado pela 

parte reclamante, faz-se necessário rememorar o disposto na Constituição 

Federal, especialmente o que consta em seu art. 1º, III, no tocante à 

necessidade de garantir-se a dignidade da pessoa humana. Mais à frente, 

em seu art. 5º, prevê a inviolabilidade do direito à vida, como um dos 

direitos fundamentais do homem. O direito à vida, por sua vez, inserido no 

contexto dos direitos fundamentais, tem em si ínsito, assim como o prevê a 

própria Constituição Federal nos artigos 6º e 196 a 200, o direito à saúde, 

como corolário próprio e fundamental. Nesse sentido: “O direito à saúde - 

além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as 

pessoas - representa conseqüência constitucional indissociável do direito 

à vida.” (STF - 2.ª T. RE-AgR 393175/RS. Rel. Min. CELSO DE MELLO. J.: 

12.12.06, DJ 02.02.07, p. 00140) Conforme dispõe o 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. Por outro lado, estabelece o art. 198 

que as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede 

regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado 

de acordo com as seguintes diretrizes: (...) II atendimento integral, com 

prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços 

assistenciais. Evidentemente, o direito à vida, à saúde e à dignidade 

humana devem prevalecer, ainda que em detrimento do erário. Nesse 

mesmo sentido, já foi decidido pelo E. Supremo Tribunal Federal, em 

contexto assemelhado (Pet. 1.246-SC): Entre proteger a inviolabilidade do 

direito à vida, que se qualifica como direito subjetivo inalienável 

assegurado pela própria Constituição da República (art. 5º, caput e art. 

196), ou fazer prevalecer, contra essa prerrogativa fundamental, um 

interesse financeiro e secundário do Estado, entendo uma vez 

configurado esse dilema que razões de ordem ético-jurídica impõem ao 

julgador uma só e possível opção: aquela que privilegia o respeito 

indeclinável à vida e à saúde humana, notadamente daqueles que têm 

acesso, por força de legislação local, ao programa de distribuição gratuita 

de medicamentos, instituído em favor de pessoas carentes. Nesse mesmo 

sentido, e em razão dessa determinação da Carta Magna, o legislador 

infraconstitucional editou o art. 2º da Lei nº 8.080/90, que dispõe sobre as 

condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a 

organização e o funcionamento dos serviços correspondentes, verbis: A 

saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover 

as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. À luz de 

entendimentos jurisprudenciais, é inegável o dever solidário dos vários 

entes da federação, em garantir integral tratamento de saúde àqueles que 

o necessitam: Nas causas envolvendo o acesso à saúde dos cidadãos, 

por meio do Sistema Único de Saúde, os entes federados são 

solidariamente responsáveis (...). (TRF 4ª R. Al 2003.04.01.041369-9 SC 

3ª T Rel. Des. Fed. Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz DJU 21.01.2004 

p. 625). Conclui-se, portanto, que cabe aos entes federados, 

solidariamente responsáveis, no que tange à saúde, a sua promoção e 

proteção, e também a sua recuperação, não havendo que se falar em 

violação do princípio da isonomia entre os cidadãos e nem em violação aos 

princípios da legalidade. Destarte, transparece inegável o direito de 

acesso à saúde de qualidade, oportunizando o bem-estar daqueles que 

necessitam, e que não possuem condições de obtê-la, a não ser pelas 

vias judiciais. Inegável, portanto, que diante de situações como a exposta 

nestes autos exsurge o dever do Estado (lato sensu) em conferir a devida 

assistência à saúde dos que necessitam do seu amparo. Notadamente, 

sequer se poderia falar em ingerência do Poder Judiciário em área 

discricionária do Poder Executivo ou violação ao princípio da Separação 

de Poderes, pois o exercício da jurisdição opera-se, repita-se, em face de 

direito subjetivo constitucional violado, e, deste modo, apenas se faz 

cumprir a lei e a ordem constitucional, em fundamentada decisão judicial, 

ante a lesão ou ameaça a direito (art. 5º, XXXV, da Constituição da 

República). Então, é dever do Poder Público, aí incluídos os três entes da 

federação, prestar assistência terapêutica integral àqueles que 

necessitam, a fim de resguardar o direito à saúde dos cidadãos, não 

havendo que se falar em impossibilidade de onerabilidade demasiada a 

determinado ente e nem em violação da separação de poderes. De outra 

banda, registra-se que a impossibilidade de se onerar a municipalidade 

somente pode servir de condicionante à efetividade dos direitos sociais, 

desde que devidamente demonstrado nos autos a falta de disposição 

econômica, e depois de efetuada uma análise casuística da pretensão 

judicializada acerca da razoabilidade do pedido deduzido pela parte 

reclamante frente à sociedade. No caso concreto, os reclamados não 

trouxeram aos autos prova de ausência dessa disponibilidade financeira 

para deixar de atender ao pedido inicial, e, mesmo que tivessem trazido, a 

pretensão deduzida em juízo é razoável porque a parte reclamante busca 

preservar a dignidade humana que é consequência da própria existência 

do homem. Sobre o assunto, defendendo que a determinação de 

promoção à saúde do cidadão pelo Poder Judiciário não ofende o Princípio 

da reserva do possível, a jurisprudência abaixo: APELAÇÕES CÍVEIS. 

DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO 

DE MEDICAMENTOS. Solidariedade dos entes federados para fornecer 

medicamentos. O fornecimento gratuito de medicamentos e demais 

serviços de saúde constitui responsabilidade solidária da União, dos 
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Estados e dos Municípios, derivada dos artigos 6º, 23, II, 30, VII e 196 da 

Constituição Federal c/c o art. 241 da Constituição Estadual, 

independentemente da previsão do medicamento pleiteado estar ou não, 

nas listas do SUS, ou especificamente na lista correspondente ao ente 

demandado. Princípio da reserva do possível. Não há falar em afronta ao 

princípio da reserva do possível, pois o Poder Público tem a obrigação 

constitucional de garantir condições mínimas de saúde aos seus tutelados, 

bem como por não haver prova da ausência de disponibilidade financeira 

do ente público. Honorários advocatícios à Defensoria Pública. (...).? 

(Apelação Cível Nº 70065904971, Segunda Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Lúcia de Fátima Cerveira, Julgado em 12/08/2015) 

Não se trata, ademais, de conferir tratamento desigual da parte reclamante 

em relação aquele cidadão que está na fila do SUS, pois todos estes 

também merecem tratamento digno, devendo toda a política pública atender 

à sociedade visando a dignidade da pessoa humana. O reclamado invoca 

as normativas do SUS para eximir-se da sua responsabilidade, o que, 

entende-se, não merece prosperar, porque nenhuma norma 

infraconstitucional tem o poder de tornar sem efeito a norma constitucional 

que dá a solidariedade dos entes da nação na promoção da saúde. Assim, 

imperiosa a procedência do pleito inicial, para fornecimento do 

procedimento clínico de que necessita a reclamante, pois provou com os 

documentos encartados aos autos a sua necessidade. Pelo exposto, com 

arrimo no artigo 487, I, do Código de processo julgo procedente o pedido 

inicial, para ratificar a liminar deferida e condenar os reclamados 

solidariamente a providenciar em favor da parte reclamante avaliação com 

neurocirurgião especializado em coluna, além dos demais tratamentos 

correlatos posteriores, que se fizerem necessários, consignando-se que 

a liminar foi devidamente cumprida conforme comprovado nos autos. Sem 

custas nem honorários, em conformidade com o art. 54 e art. 55, ambos 

da Lei 9.099/95. 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, 25 de julho de 2.108. 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, 25 de julho de 2.108. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006442-75.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EZER URURAY DE SOUZA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo nº 1006442-75.2017.8.11.0037 Vistos, etc. Deixo de apresentar 

o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova 

apresentada suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. 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. 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, devido a um débito que não reconhece, afirmando não possuir 

qualquer relação jurídica com a requerida. 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 

cópia de gravação telefônica, em que o reclamante confirma a contratação 

do plano telefônico que ensejou a negativação objeto da ação, através da 

confirmação de seus dados, comprovando assim a contratação e o débito. 

E não havendo comprovação de quitação dos débitos, não há que se falar 

em inexistência dos mesmos. Contudo, ante as circunstâncias em que os 

fatos ocorreram aliados à prova produzida pela reclamada, permitem um 

juízo razoavelmente seguro de cognição a respeito dos fatos, os quais, 

provavelmente ocorreram da forma narrada na contestação. Não havendo 

que se falar em ilicitude da prova produzida, uma vez que na gravação 

foram confirmados vários dados pessoais do reclamante. 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. Ademais, do 

confronto existente entre os documentos juntados na contestação e as 

alegações da parte reclamante, infere-se que não ocorreu a indevida 

negativação. Estando em aberto os valores, a inclusão do nome e CPF da 

parte promovente 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 promovente, que distorce a sequência 

fática, obviamente para obter ganho indevido, consistente na não almejada 

indenização por danos morais. Não resta dúvida de que a parte autora 

contratou e, de forma ardilosa, ajuizou ação com a intenção de não 

cumprir com suas obrigações e enriquecer-se ilicitamente. No caso, a 

parte reclamante agiu, irrefutavelmente, de má-fé, ao ingressar com ação 

declaratória de indenização por danos morais em decorrência do ato ilícito. 

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. E condeno a parte 

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 dado 

à causa, bem como nas custas processuais e honorários de advogado, 

que fixo em 20% (vinte por cento), sobre o valor da causa, conforme art. 

55 da Lei 9.099/95, verba que será paga em benefício dos procuradores 

da Promovida. Indefiro a gratuidade de Justiça à parte reclamante, visto 

que NÃO COMPROVOU insuficiência de recursos, conforme exigido pelo 

art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal. Nos termos do art. 40 da Lei 

n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, 

intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. Gabriela 

F e r n a n d e s  C a m p o s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

__ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença acima, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Primavera do Leste, 25 de julho de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000580-89.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

OLINET APARECIDA MADALENA DA COSTA MAGNE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOLDERA DALLEK OAB - MT20688/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MORRO DA MESA CONCESSIONARIA S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANA COPETTI OAB - MT0015746A-B (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

1000580-89.2018.8.11.0037 Reclamante: OLINET APARECIDA MADALENA 

DA COSTA MAGNE Reclamada: MORRO DA MESA CONCESSIONARIA S/A 

SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 

n. 9.099/95. Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para 

julgamento, sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo 

pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do 

NCPC. In casu, é oportuno esclarecer que a relação travada entre as 

partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os 

ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor. Alega o reclamante 

que na data 30.11.2017, as 10hrs e 18min, o filho da requerente, 

transitava pela rodovia MT130, com o veículo Ford KA, ano 2015, cor 

branca, placa QBN-20453, sentido Primavera do Leste a Rondonópolis, 

quando entre os km 108 e 109, foi abalroado por uma pedra que estava 

solta na pista, esta que foi atirada pelo pneu de um caminhão, que a pedra 

arremessada colidiu com o para-brisa do automóvel da parte requerente, 

que o condutor deslocou-se a um ponto de atendimento da requerida 

relatando o ocorrido, esta que em contrapartida informou que seria lavrado 

um B.A. (Boletim de Acidente) e que em 30 dias entraria em contato para 

solucionar o problema, gerando o protocolo de número 295724. 
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Entrementes, até a presente data a parte requerida não entrou em contato. 

Em sede de contestação sustenta a reclamada que os serviços prestados 

pela concessionária não são a causa dos danos alegados, não há que se 

falar em responsabilidade da empresa, visto que não houve ação ou 

omissão da empresa ou seus agentes que tenham corroborado para o 

evento, mas só e unicamente ato de terceiro. É o breve relato. Decido. As 

Concessionárias se sub-rogam nos deveres e obrigações do Estado na 

exploração das rodovias, devendo oferecer ao cidadão e consumidor o 

direito de trafegar por rodovias seguras, com pavimento em boas 

condições e sinalização adequada, oferecendo ainda no caso de 

acidentes, um atendimento médico gratuito e ágil, além de se incumbir 

pelos danos causados em decorrência de sua responsabilidade objetiva, 

destarte, é patente a sua obrigação de ressarcir a parte reclamante que 

comprovou nos autos que foi vítima de danos em detrimento das más 

condições do asfalto onde trafegava no momento do acidente (colisão da 

pedra no para-brisa). Apesar dano material pleiteado pelo requerente não 

ser respaldado por documento que comprove a procedência do valor 

requerido, em contrapartida não houve da requerida irresignação 

específica quanto a monta da peça danificada, mas tão somente quanto 

obrigação de indenizar. Incumbe à reclamada provar a veracidade de seus 

alegados, seja porque as suas assertivas é fato impeditivo, modificativo 

ou extintivo de direito, nos termos do art. 373, inciso II, do NCPC. Pelo 

exposto, julgo procedente a presente ação com resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil para: 

Condenar a reclamada ao pagamento a título de danos materiais o valor de 

R$ 1.214,76 (mil duzentos e quatorze reais e setenta e seis centavos) que 

devem ser corrigidos pelo índice INPC desde o evento danoso e acrescido 

de juros de 1% ao mês desde a citação válida. Sem custas processuais e 

sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da 

Lei nº 9.099/95. 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, 26 de julho 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, 26 de julho de 2.018. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006459-14.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DEUZANA BARBOSA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT0010309A (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

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

1006459-14.2017.8.11.0037 Reclamante: DEUZANA BARBOSA DA 

COSTA Reclamada: BANCO BRADESCO S.A SENTENÇA Vistos etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. 

Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, 

sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual 

passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. É 

oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza 

consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no 

Código de Defesa do Consumidor. Alega a parte reclamante que teve seu 

nome negativado indevidamente pela requerida. Se defende a requerida 

alegando que a parte reclamante é titular de uma conta corrente aberta 

junto ao banco reclamado, por meio da qual, em data de 28/05/2015, 

pactuou uma renegociação de dívida no valor total de R$ 3.089,12 (três mil 

oitenta e nove reais e doze centavos), para pagamento em 27 (vinte e 

sete) parcelas mensais e consecutivas no valor de R$ 153,60 (cento e 

cinquenta e três reais e sessenta centavos), todavia, não cumpriu com a 

obrigação assumida. É o breve relato. Decido. O autor havia impugnado a 

negativação realizada em seu nome, negando a dívida, todavia, a 

requerida informou detalhes ensejadores da dívida e negativação, qual a 

parte reclamante não comprovou o recolhimento. A demandada além de 

discorrer sobre a relação comercial e jurídica com a parte requerente, 

detalhou a dívida e juntou provas documentais que consubstanciam sua 

versão. O que se depreende do caso em tela é que houve negativação do 

nome da parte reclamante relativa a dívida inadimplida, uma vez que a 

requerida comprova, demonstrando a relação comercial e débito entre os 

litigantes. 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. O dever 

de veracidade é estreitamente ligado com o dever de lealdade, uma vez 

que as partes devem agir em juízo conforme a verdade e lealmente, não 

se descuidando de fatos fundamentais à solução do litígio. Verifica-se 

distorcido o exato conteúdo dos fatos que circunda a negativação do 

reclamante, não exprimindo a verdade. Portanto, o conjunto probatório 

contido nesta lide permite concluir pela efetiva relação jurídica entre os 

demandantes; e regularidade não apenas do débito, mas também da 

inscrição ora discutida. Pelo exposto, julgo improcedentes os pedidos 

formulados na inicial, com resolução do mérito, com fundamento no artigo 

487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Quanto à litigância de 

má-fé por parte da reclamante, segue a fundamentação e decisão na 

homologação abaixo. Transitada em julgado, intime-se para pagar as 

custas em cinco dias. Não sendo pagas, proceda-se conforme previsto na 

CNGC. Indefiro a gratuidade de Justiça à parte reclamante, visto que NÃO 

COMPROVOU insuficiência de recursos, conforme exigido pelo art. 5º, 

inciso LXXIV, da Constituição Federal. 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, 26 de julho de 2018. 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. Por sua 

vez, 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). 

Diante disso, condeno a parte reclamante 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 de 11 salários mínimos. Condeno, ainda, a parte 

reclamante, em multa que fixo no percentual de 9% (nove por cento) sobre 

o valor de 11 salários mínimos. Primavera do Leste - MT, 26 de julho de 

2018. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006460-96.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DEUZANA BARBOSA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT0010309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

1006460-96.2017.8.11.0037 Reclamante: DEUZANA BARBOSA DA 

COSTA Reclamada: VIVO S.A SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Analisando o processo, 

verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a 

produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento 

antecipado da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. É oportuno esclarecer 

que a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, 

devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa 

do Consumidor. Alega a parte reclamante que teve seu nome negativado 

indevidamente pela requerida. Se defende a requerida alegando 

legitimidade da cobrança e litigância de má-fé. É o breve relato. Decido. O 

autor havia impugnado a negativação realizada em seu nome, negando a 

dívida, todavia, a requerida informou detalhes ensejadores da dívida e 

negativação, qual a parte reclamante não comprovou o recolhimento. A 

demandada além de discorrer sobre a relação comercial e jurídica com a 

parte requerente, detalhou a dívida e juntou provas documentais que 
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consubstanciam sua versão. O que se depreende do caso em tela é que 

houve negativação do nome da parte reclamante relativa a dívida 

inadimplida, uma vez que a requerida comprova, demonstrando a relação 

comercial e débito entre os litigantes. 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. O dever de veracidade é estreitamente ligado com o dever de 

lealdade, uma vez que as partes devem agir em juízo conforme a verdade 

e lealmente, não se descuidando de fatos fundamentais à solução do 

litígio. Verifica-se distorcido o exato conteúdo dos fatos que circunda a 

negativação do reclamante, não exprimindo a verdade. Portanto, o 

conjunto probatório contido nesta lide permite concluir pela efetiva relação 

jurídica entre os demandantes; e regularidade não apenas do débito, mas 

também da inscrição ora discutida. Pelo exposto, julgo improcedentes os 

pedidos formulados na inicial, com resolução do mérito, com fundamento 

no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Quanto à 

litigância de má-fé por parte da reclamante, segue a fundamentação e 

decisão na homologação abaixo. Transitada em julgado, intime-se para 

pagar as custas em cinco dias. Não sendo pagas, proceda-se conforme 

previsto na CNGC. Indefiro a gratuidade de Justiça à parte reclamante, 

visto que NÃO COMPROVOU insuficiência de recursos, conforme exigido 

pelo art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal. 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, 26 de julho de 2018. 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. Por sua vez, 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). Diante disso, condeno a parte 

reclamante 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 de 11 salários 

mínimos. Condeno, ainda, a parte reclamante, em multa que fixo no 

percentual de 9% (nove por cento) sobre o valor de 11 salários mínimos. 

Primavera do Leste - MT, 26 de julho de 2018. EVINER VALÉRIO Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006416-77.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREA MARIA LACERDA PLAVIACK (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):

EVINER VALERIO

 

Processo nº 1006416-77.2017.8.11.0037 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 C.P.C. Registro, 

inicialmente, que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está 

obrigado a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, 

bastando que consigne na sentença os elementos formadores da sua 

convicção. Verifica-se que o presente caso é uma típica relação de 

consumo, pois as partes enquadram-se nos conceitos de consumidor e 

fornecedor constantes nos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do 

Consumidor. Assim, é assegurado ao consumidor a aplicação do instituto 

da inversão do ônus da prova, previsto no art. 6º, VIII, do CDC. Pleiteia a 

parte reclamante declaração de inexistência de debito e indenização por 

danos morais, ao argumento que seu nome foi inscrito no cadastro das 

entidades de proteção ao crédito, devido a um débito que não reconhece. 

No documento acostado à inicial ficou demonstrada a negativação do 

nome da parte reclamante pela reclamada. Sustenta a parte requerente 

que seu nome está inserido nas entidades de proteção ao crédito por 

débito que desconhece. Nota-se que a reclamada, apesar de ter 

comparecido à sessão de conciliação, deixou de apresentar contestação, 

tornando-se revel. Assim, deve ser imposto os efeitos da revelia, com o 

imediato julgamento da causa, nos termos do artigo 23, da Lei nº 9.099/95. 

Como a ausência da parte ré importa em confissão ficta dos fatos 

aduzidos na inicial, a procedência do pedido se impõe, máxime quando não 

infirmados pelas provas existentes nos autos. Destarte, a reclamada não 

apresentou qualquer elemento apto a provar a existência do débito que 

motivou a negativação, presumindo-se, portanto, verdadeira a versão 

posta na inicial. Não há nos autos nenhum documento assinado pelo 

reclamante, a fim de comprovar a relação jurídica entre as partes, 

presumindo-se, portanto, verdadeira a versão posta na inicial. Em análise 

dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que 

razão assiste à parte autora. Com efeito, a solução do litígio não demanda 

muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil, que 

estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito, 

e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além 

disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341, do Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Em assim sendo, não havendo prova desconstitutiva do direito da parte 

reclamante no que pertine ao débito reclamado, mister se faz o 

acolhimento do pedido inicial. Logo, a procedência da pretensão contida na 

inicial é medida que se impõe. No que tange ao quantum indenizatório, insta 

ressaltar que para a fixação do dano moral à vista da inexistência de 

critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento incumbe, ao 

Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada 

caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente 

os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Feitas as 

ponderações supra, considero adequada a fixação da indenização pelo 

dano moral em R$ 6.000,00 (seis mil reais). Pelo exposto, julgo procedente 

em parte a pretensão formulada na inicial, para: 1) condenar a reclamada 

a pagar ao reclamante, a título de danos morais, R$ 6.000,00 (seis mil 

reais), corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros de 1% 

(um por cento) ao mês, ambos a partir desta data, que é a data da 

aferição do dano moral. Sem custas e honorários advocatícios neste grau 

de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do 

art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado 

Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. 

G a b r i e l a  F e r n a n d e s  C a m p o s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

_ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença acima, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Primavera do Leste, 24 de julho de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006437-53.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO PINHEIRO FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo nº 1006437-53.2017.8.11.0037 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. 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. A parte 

promovente, pleiteia indenização por danos morais em decorrência de ato 

ilícito, ao argumento de que seu nome foi indevidamente inscrito no 

cadastro das entidades de proteção ao crédito, devido a um débito que 

não reconhece. A requerida por sua vez, contesta as alegações do 

requerente, alegando que o débito ensejador da negativação, é decorrente 

de contrato firmado entre as partes. Aduz, que a negativação é legítima, 
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ante a inadimplência. Como se vê através dos documentos anexados com 

a contestação, a requerida trouxe aos autos Termo de Adesão e 

Contratação de Serviços, devidamente assinado pelo requerente, bem 

como, documentos pessoais apresentados no momento da contratação e 

faturas, comprovando assim, a contratação e o débito, o que justificou o 

encaminhamento do nome do promovente ao rol de inadimplentes. A 

promovida formulou pedido contraposto e requereu a condenação do 

promovente ao pagamento de R$ 366,58 (trezentos e sessenta e seis 

reais e cinquenta e oito centavos). A parte autora por sua vez, 

apresentou impugnação à contestação sustentando que há necessidade 

de realização de perícia grafotécnica. Contudo, examinando o conjunto 

probatório, verifica-se que a firma aposta nos documentos apresentados 

guardam grafia semelhante com aquela apresentada nos documentos 

anexos a exordial. Assim, ante as circunstâncias em que os fatos 

ocorreram aliados robusto conjunto probatório produzido pela reclamada, 

permitem um juízo razoavelmente seguro de cognição a respeito dos fatos, 

os quais, muito provavelmente ocorreram da forma narrada na 

contestação. Ademais, do confronto existente entre os documentos 

juntados na contestação e as alegações da parte reclamante, infere-se 

que não ocorreu a indevida negativação. Estando em aberto os valores, a 

inclusão do nome e CPF da parte promovente 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 promovente, que distorce a 

sequência fática, obviamente para obter ganho indevido, consistente na 

não almejada indenização por danos morais. 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. Quanto ao pedido 

de extinção do feito, ante a desistência da ação por parte da Requerente, 

o mesmo não merece prosperar, tendo em vista os fortes indícios de 

litigância de má-fé, já que comprovada a contratação e a existência do 

débito, conforme enunciado 90 do FONAJE: “ENUNCIADO 90 – A 

desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a 

extinção do processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em 

audiência de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de 

litigância de má-fé ou lide temerária (nova redação – XXXVIII Encontro – 

Belo Horizonte-MG).” Não resta dúvida de que a parte autora contratou e, 

de forma ardilosa, ajuizou ação com a intenção de não cumprir com suas 

obrigações e enriquecer-se ilicitamente. No caso, a parte reclamante agiu, 

irrefutavelmente, de má-fé, ao ingressar com ação declaratória de 

indenização por danos morais em decorrência do ato ilícito. 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. E condeno a parte 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 dado à causa, bem como nas 

custas processuais e honorários de advogado, que fixo em 20% (vinte 

por cento), sobre o valor da causa, conforme art. 55 da Lei 9.099/95, 

verba que será paga em benefício dos procuradores da Promovida. Por 

outro lado, julgo procedente o pedido contraposto, bem como opino pela 

condenação da parte promovente ao pagamento do valor de R$ 366,58 

(trezentos e sessenta e seis reais e cinquenta e oito centavos), acrescido 

de juros de mora de 1% e correção monetária pelo INPC-IBGE, ambos a 

partir da inadimplência. Após o trânsito em julgado, a parte promovente 

deverá ser intimada, através de seu advogado, para cumprir 

voluntariamente a sentença, na forma do artigo 523, Caput, §1º, do NCPC, 

sob pena de cumprimento forçado da sentença, com acréscimo de multa 

no percentual de 10% (dez por cento) e de honorários advocatícios de 

10% (dez por cento) sobre o valor da obrigação. Nos termos do art. 40 da 

Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. 

Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. 

Indefiro a gratuidade de Justiça à parte reclamante, visto que NÃO 

COMPROVOU insuficiência de recursos, conforme exigido pelo art. 5º, 

inciso LXXIV, da Constituição Federal. Gabriela Fernandes Campos Juíza 

L e i g a 

____________________________________________________________

_ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença acima, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Primavera do Leste, 24 de julho de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000021-35.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO LEANDRO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT0010309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 1000021-35.2018.8.11.0037 

Promovente: FERNANDO LEANDRO RODRIGUES 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 

FERNANDO LEANDRO RODRIGUES 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. Das Preliminares A respeito dos pedidos de indeferimento 

da petição inicial alegados em sede de contestação, não vislumbro 

enquadramento da presente demanda nos casos elencados no artigo 330 

do CPC, motivo pelo qual afasto as preliminares de mérito vindicadas. 

Passo à análise do mérito. O autor alega que o réu incluiu seus dados 

indevidamente junto ao banco de dados dos Órgãos de Proteção ao 

Crédito, entretanto desconhece o débito em questão. O banco réu 

contesta a ação aduzindo o autor possui conta corrente e cartão de 

crédito junto ao réu e que os utiliza desde 2008, sendo que ficou 

inadimplente com as faturas do cartão, o que gerou a negativação de seu 

nome. Analisando a questão discutida verifico que o banco requerido 

comprovou suas alegações trazendo aos autos o contrato devidamente 

assinado e faturas em nome do autor, que demonstram a relação jurídica 

entre as partes, bem como que os serviços foram utilizados e não 

adimplidos. Cumpre mencionar, que a assinatura constante no termo de 

adesão de produtos e serviços é idêntica à assinatura apostada na CNH 

do autor. Portanto, há de se concluir que o autor utilizou os serviços do 

réu 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 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 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da 

causa (NCPC, artigo 85); b. Condeno a parte reclamante, em multa que fixo 
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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. Indefiro a gratuidade de Justiça à parte reclamante, visto 

que NÃO COMPROVOU insuficiência de recursos, conforme exigido pelo 

art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal. 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, 24 de julho 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, 24.07.2018 Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000222-27.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BIANCA PEREIRA DE SOUZA (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)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo nº 1000222-27.2018.8.11.0037 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. 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. A parte 

promovente, pleiteia indenização por danos morais em decorrência de ato 

ilícito, ao argumento de que seu nome foi indevidamente inscrito no 

cadastro das entidades de proteção ao crédito, devido a um débito que 

não reconhece. A requerida por sua vez, contesta as alegações da 

requerente, alegando que o débito ensejador da negativação, é decorrente 

de contrato firmado entre as partes. Aduz, que a negativação é legítima, 

ante a inadimplência. Como se vê através dos documentos anexados com 

a contestação, a requerida trouxe aos autos Termo de Adesão e 

Contratação de Serviços, devidamente assinado pela requerente, bem 

como, documentos pessoais apresentados no momento da contratação e 

faturas, comprovando assim, a contratação e o débito, o que justificou o 

encaminhamento do nome da promovente ao rol de inadimplentes. 

Examinando o conjunto probatório, verifica-se que a firma aposta nos 

documentos apresentados guardam grafia semelhante com aquela 

apresentada nos documentos anexos a exordial. Assim, ante as 

circunstâncias em que os fatos ocorreram aliados robusto conjunto 

probatório produzido pela reclamada, permitem um juízo razoavelmente 

seguro de cognição a respeito dos fatos, os quais, muito provavelmente 

ocorreram da forma narrada na contestação. Ademais, do confronto 

existente entre os documentos juntados na contestação e as alegações 

da parte reclamante, infere-se que não ocorreu a indevida negativação. 

Estando em aberto os valores, a inclusão do nome e CPF da parte 

promovente 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 promovente, que distorce a sequência fática, 

obviamente para obter ganho indevido, consistente na não almejada 

indenização por danos morais. A consequência do descumprimento do 

ônus mencionado no art. 373, I do Código de Processo Civil é a 

improcedência do pedido, já que meras alegações são insuficientes. Logo, 

não é cabível o pleito indenizatório. Não resta dúvida de que a parte autora 

contratou e, de forma ardilosa, ajuizou ação com a intenção de não 

cumprir com suas obrigações e enriquecer-se ilicitamente. No caso, a 

parte reclamante agiu, irrefutavelmente, de má-fé, ao ingressar com ação 

declaratória de indenização por danos morais em decorrência do ato ilícito. 

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. E condeno a parte 

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 dado 

à causa, bem como nas custas processuais e honorários de advogado, 

que fixo em 20% (vinte por cento), sobre o valor da causa, conforme art. 

55 da Lei 9.099/95, verba que será paga em benefício dos procuradores 

da Promovida. Indefiro a gratuidade de Justiça à parte reclamante, visto 

que NÃO COMPROVOU insuficiência de recursos, conforme exigido pelo 

art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal. Nos termos do art. 40 da Lei 

n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, 

intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. Gabriela 

F e r n a n d e s  C a m p o s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

_ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença acima, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Primavera do Leste, 24 de julho de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005583-59.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDSON VIEIRA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE CRISTINA OGLIARI OAB - MT0009744A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 1005583-59.2017.8.11.0037 

Promovente: LEIDSON VIEIRA DE JESUS Promovido: BANCO ITAUCARD 

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 LEIDSON VIEIRA DE 

JESUS em face de BANCO ITAUCARD S/A Devidamente citado, o 

reclamado apresentou contestação tempestiva. A tentativa conciliatória 

restou infrutífera. FUNDAMENTO E DECIDO Analisando os autos, vislumbro 

que a situação fática abordada é idêntica àquela já narrada e discutida 

nos autos de nº 8012217-83.2016.8.11.0037, distribuído em 24/10/2016, 

referente à negativação oriunda de dívida legítima. A ação n° 

8012217-83.2016.8.11.0037, foi julgada totalmente improcedente, vez que 

o banco requerido comprovou a legalidade do débito e da negativação. 

Desta forma, entendo que se operou o instituto da Coisa Julgada, pois a 

ação condenatória transitou em julgado: Art. 485. O juiz não resolverá o 

mérito quando:V - reconhecer a existência de perempção, de 

litispendência ou de coisa julgada; Portanto, de acordo com as regras 

consagradas nos §§ 1º, 2º e 3º do artigo 337 do Novo Código de 

Processo Civil, restará visualizada a coisa julgada quando for reproduzida 

a ação anteriormente ajuizada, sendo idênticas as ações quando 

possuírem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo 

pedido,sendo caracterizada coisa julgada quando houver sentença 

transitada em julgado naquela ação distribuída anteriormente: Art. 301 - 

§1º Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada, quando se reproduz 

ação anteriormente ajuizada. Art. 301 - §2º Uma ação é idêntica à outra 

quando tem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo 

pedido. Portanto, evidente que a presente ação é idêntica àquela já 

julgada, assim, a extinção do processo sem resolução do mérito é medida 

que se impõe. Ante o exposto, julgo extinto o processo SEM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO, conforme art.485, inciso V do CPC. Após o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. 

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, 24 de julho 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, 24.07.2018 Eviner 

Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000445-77.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO ASSUNCAO DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)
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PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS 

MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA II - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 1000445-77.2018.8.11.0037 

Promovente: APARECIDO ASSUNCAO DE LIMA Promovido: FUNDO DE 

INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISEGMENTOS NPL 

IPANEMA II - NAO PADRONIZADO Vistos e examinados os autos, 

Dispensado o relatório a teor do artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de 

ação promovida por APARECIDO ASSUNCAO DE LIMA em face de FUNDO 

DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISEGMENTOS NPL 

IPANEMA II - NAO PADRONIZADO 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. 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 empresa requerida contesta a ação 

aduzindo que o autor celebrou contrato para aquisição de automóvel junto 

a empresa YAMAHA, no dia 09/04/2013, possuindo o n° 104090004972. A 

ré afirma que os créditos foram cedidos a ela, para a realização da 

cobrança, bem como assevera que a negativação é devida, vez que o 

autor não quitou a dívida. Analisando a questão discutida verifico que a 

requerida comprovou suas alegações trazendo aos autos Cédula de 

Crédito Bancário com Alienação Fiduciária devidamente assinada pelo 

autor e imagens de telas sistêmicas em que constam as parcelas em 

atraso, que demonstram a origem e legalidade do débito. Cumpre 

mencionar, que a assinatura constante na Cédula de Crédito Bancário com 

Alienação Fiduciária é idêntica à assinatura apostada nos documentos 

juntados com a inicial. Portanto, há de se concluir que o autor realizou 

contrato com a empresa Yamaha 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 realizou transação comercial e não efetuou 

o pagamento total, 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 

20% (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. Indefiro a gratuidade de Justiça à parte reclamante, visto que NÃO 

COMPROVOU insuficiência de recursos, conforme exigido pelo art. 5º, 

inciso LXXIV, da Constituição Federal. 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, 24 de julho 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, 

24.07.2018 Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002812-11.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

POLIANA SOARES DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0014232A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE 

TITULOS E VALORES MOBILIARIOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 1002812-11.2017.8.11.0037 

Promovente: POLIANA SOARES DE ARAUJO Promovido: BTG PACTUAL 

SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES 

MOBILIARIOS Trata-se de ação conexa com a ação n° 

8010850-24.2016.8.11.0037. Vistos e examinados os autos, Dispensado o 

relatório a teor do artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de ação promovida 

por POLIANA SOARES DE ARAUJO em face de BTG PACTUAL SERVICOS 

FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES 

MOBILIARIOS Analisando-se os autos, verifica-se que a parte autora não 

compareceu à audiência de conciliação designada para o dia 03/10/2017, 

tampouco apresentou qualquer justificativa para sua ausência. Assim, 

conforme o art. 51 da Lei 9.099/95, a ausência do autor em qualquer das 

audiências realizadas, implica na extinção do processo. Vejamos: “Art. 51. 

Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o 

autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo.” Ante 

o exposto, julgo extinto o processo SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

conforme art. 51 da Lei 9.099/95 e: 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, 24 de julho 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, 24.07.2018 Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000740-17.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUDILEIA VANUCIA BONFANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marilei Schuster OAB - MT0007721A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 1000740-17.2018.8.11.0037 

Promovente: LUDILEIA VANUCIA BONFANTE Promovido: TAM LINHAS 

AÉREAS S/A Vistos, etc. Dispensado o relatório a teor do disposto no art. 

38 da Lei n.º 9.099/95. Analisando-se os autos, verifica-se que as partes 

realizaram composição amigável. 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 
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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 autos com as cautelas de estilo. Sem 

ônus sucumbenciais e custas, face o disposto no artigo 55, da Lei nº 

9.099/95. Publicado no PJE. Primavera do Leste, 24 de julho 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, 24.07.2018 Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000740-17.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUDILEIA VANUCIA BONFANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marilei Schuster OAB - MT0007721A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 1000740-17.2018.8.11.0037 

Promovente: LUDILEIA VANUCIA BONFANTE Promovido: TAM LINHAS 

AÉREAS S/A Vistos, etc. Dispensado o relatório a teor do disposto no art. 

38 da Lei n.º 9.099/95. Analisando-se os autos, verifica-se que as partes 

realizaram composição amigável. 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 autos com as cautelas de estilo. Sem 

ônus sucumbenciais e custas, face o disposto no artigo 55, da Lei nº 

9.099/95. Publicado no PJE. Primavera do Leste, 24 de julho 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, 24.07.2018 Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005717-86.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

INDIANE CAROLINE RODRIGUES DANTAS DO NASCIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 1005717-86.2017.8.11.0037 

Promovente: INDIANE CAROLINE RODRIGUES DANTAS DO NASCIMENTO 

Promovido: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A Trata-se de 

ação conexa com a ação n° 1005718-71.2017.8.11.0037 Vistos e 

examinados os autos, Dispensado o relatório a teor do artigo 38 da Lei 

9.099/95. Trata-se de ação promovida por INDIANE CAROLINE RODRIGUES 

DANTAS DO NASCIMENTO em face de EMBRATEL TVSAT 

TELECOMUNICAÇÕES S.A. A audiência de conciliação restou infrutífera. 

FUNDAMENTO E DECIDO Analisando-se os autos, verifica-se que a parte 

autora não compareceu à audiência de conciliação, tampouco apresentou 

qualquer justificativa para sua ausência. Conforme o art. 51 da Lei 

9.099/95, a ausência do autor em qualquer das audiências realizadas, 

implica na extinção do processo. Vejamos: “Art. 51. Extingue-se o 

processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de 

comparecer a qualquer das audiências do processo.” Ante o exposto, 

julgo extinto o processo SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, conforme art. 51 

da Lei 9.099/95 e: a) Condeno a parte autora ao pagamento da multa 

prevista no art. 334, §8° do CPC, no importe de 3% (três por cento) do 

valor da causa. 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, 24 de julho 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, 

24.07.2018 Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006238-31.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT0010309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 1006238-31.2017.8.11.0037 

Promovente: MARCELO DE SOUZA 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 MARCELO DE SOUZA em 

face de BANCO BRADESCO S.A. Devidamente citada, 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. 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 a 

preliminar de mérito vindicada. Passo à análise do mérito. O requerente 

alega que seus dados foram incluídos indevidamente nos Órgãos de 

Proteção ao Crédito, no entanto desconhece o débito em questão. O 

banco requerido, por sua vez, aduz que O requerente era titular do cartão 

de crédito de n° 4551-84******-1494, do tipo Visa Internacional. Assevera o 

requerido, que o requerente utiliza seu cartão regularmente e deixou de 

adimplir as faturas, o que ensejou a negativação de seu nome. Analisando 

a questão discutida verifico que o banco requerido comprovou suas 

alegações trazendo aos autos as faturas do cartão de crédito pertencente 

ao autor, o que demonstra a relação jurídica entre as partes, bem como 

que demonstra que os serviços foram utilizados e não adimplidos. 

Ademais, analisando-se o extrato de negativações juntado, podemos 

observar que o autor possui outra negativação (posterior), no valor de R$ 

265,80 (...), promovida por Valdineia Maria Monteiro-ME, que não foi 

contestada e nem é objeto de ação judicial desconstitutiva. Tem, ainda, 

duas execuções por título extrajudicial neste Juízo (Autos 
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8010045-08.2015.811.0037 e 8012264-91.2015.811.0037), esta última 

inclusive extinta por não localização de bens penhoráveis, tudo a 

demonstrar que o reclamante é um devedor contumaz. Portanto, há de se 

concluir que o autor utilizou os serviços do réu 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 

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 

20% (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. Indefiro a gratuidade de Justiça à parte reclamante, visto que NÃO 

COMPROVOU insuficiência de recursos, conforme exigido pelo art. 5º, 

inciso LXXIV, da Constituição Federal. 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, 24 de julho 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, 

24.07.2018 Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001524-91.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL FRANCISCO PRADO FARIAS (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. 1001524-91.2018.8.11.0037 

Promovente: DANIEL FRANCISCO PRADO FARIAS Promovido: MUNICIPIO 

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 DANIEL FRANCISCO PRADO 

FARIAS 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. Preliminar: Do chamamento ao processo Embora se 

tratando de má prestação do serviço público de saúde em que todos os 

entes são responsáveis solidariamente, no presente caso não se trata de 

litisconsórcio necessário, uma vez que o credor pode cobrar de uma só 

parte ou de todas, ou seja, é facultativo. Portanto, não vislumbro a 

necessidade do chamamento ao processo, vez que ao final pode o réu 

intentar ação de regresso contra os demais obrigados. Sendo assim, 

rejeito a preliminar de chamamento ao processo. Passo à análise do 

mérito. Alegou o autor, que à época da propositura da ação, estava com 

20 (vinte) anos de idade e necessitava da disponibilização imediata do 

medicamento RISPERIDONA 2MG, pois sofre de RETARDO MENTAL 

MODERADO, CID F 71.1. Aduz ter solicitado a secretaria de Saúde a 

disponibilidade do medicamento, entretanto o Município se manteve inerte. 

Afirma não possuir condições de arcar com os custos do medicamento, 

bem como necessitava de tal medicamento com extrema urgência, ante o 

possível agravamento do problema. O Estado emergiu contra a ordem e a 

qualquer determinação de multa que poderia ser deferida pelo magistrado. 

O Município réu contesta a ação aduzindo que o medicamento é de alto 

custo e o seu fornecimento é de competência do Estado. Analisando-se 

os autos, observa-se que a tutela de urgência foi deferida na decisão de 

ID n° 12441616. Pois bem. Insta mencionar que a saúde da população é 

dever da União, Estados e Municípios e garantia do cidadão, devendo 

aqueles proporcionarem o suficiente para o seu bem estar. Assim, com 

fundamento no Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, nenhum cidadão 

poderá sofrer qualquer ato que atente contra a sua saúde. O Princípio da 

Dignidade da Pessoa Humana abrange o direito do cidadão ao recebimento 

de amplo atendimento médico, de forma gratuita, desde que prescritos por 

profissional médico à pessoa hipossuficiente, portadora de doença grave, 

desprovida de recursos financeiros para custear o tratamento, sem o 

comprometimento de seu sustento próprio e de sua família, sob pena de 

colocar em risco sua própria vida. O artigo 196 da Carta Magna consagra 

o direito à saúde como dever do Estado, que deverá, por meio de políticas 

sociais e econômicas, propiciar aos necessitados não "qualquer 

tratamento", mas o mais adequado e eficaz, capaz de ofertar à pessoa 

enferma maior dignidade e menor sofrimento, senão vejamos: "Art. 196. A 

saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas 

sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de 

outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços 

para sua promoção, proteção e recuperação". Analisando a narrativa 

fática descrita na exordial em confronto com os elementos probatórios 

carreados aos autos, denota-se que o paciente estava necessitando, com 

urgência, fazer uso do medicamento RISPERIDONA 2MG, que, no entanto, 

não estava sendo disponibilizado pelo Sistema Único de Saúde e a demora 

agrava ainda mais o estado do autor. 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. Cumpre mencionar que a liminar para o 

fornecimento do medicamento RISPERIDONA 2MG, está sendo cumprida 

pelo Município de Primavera do Leste-MT. Ante o exposto, declaro 
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resolvido o mérito, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e: a- Ratifico a 

liminar deferida nos autos. b- Condeno solidariamente os requeridos a 

fornecerem ao autor o medicamento RISPERIDONA 2MG, enquanto houver 

necessidade de sua utilização, além de fornecerem os demais 

medicamentos necessários ao restabelecimento de sua saúde, conforme 

requerido na petição inicial, desde que respeitando os limites do Juizado 

Especial. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 

55, da Lei nº 9.099/1995. Publicado no PJE. Remeto o Projeto de Sentença 

a análise e homologação do MM. Juiz de Direito, com base no art. 40, da 

Lei 9.099/95. Primavera do Leste, 27 de julho 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, 27.07.2018 

Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000678-74.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA DOS SANTOS LARA (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. 1000678-74.2018.8.11.0037 

Promovente: AMANDA DOS SANTOS LARA 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 AMANDA DOS SANTOS LARA 

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. Preliminar: Do chamamento ao processo Embora se 

tratando de má prestação do serviço público de saúde em que todos os 

entes são responsáveis solidariamente, no presente caso não se trata de 

litisconsórcio necessário, uma vez que o credor pode cobrar de uma só 

parte ou de todas, ou seja, é facultativo. Portanto, não vislumbro a 

necessidade do chamamento ao processo, vez que ao final pode o réu 

intentar ação de regresso contra os demais obrigados. Sendo assim, 

rejeito a preliminar de chamamento ao processo. Passo à análise do 

mérito. Alegou a autora, que à época da propositura da ação, estava com 

27 (vinte e sete) anos de idade e necessitava da disponibilização imediata 

do medicamento ENOXAPARINA SÓDICA 40mg, na quantia de 40 ampolas, 

pois se encontrava no sétimo mês de gestação. Aduz ter solicitado a 

secretaria de Saúde a disponibilidade do medicamento, entretanto foi 

informada de que o medicamento fugia da referência orçamentária do 

Município. Afirmou não possuir condições de arcar com os custos dos 

medicamentos, bem como necessitava de tal remédio com extrema 

urgência, ante o possível agravamento do problema. O Estado emergiu 

contra a ordem e a qualquer determinação de multa que poderia ser 

deferida pelo magistrado. O Município réu contesta a ação aduzindo que já 

efetuou a entrega do medicamento e requerendo a extinção do feito sem 

aplicação de sanções. Analisando-se os autos, observa-se que a tutela 

de urgência foi deferida na decisão de ID n° 11729173. Pois bem. Insta 

mencionar que a saúde da população é dever da União, Estados e 

Municípios e garantia do cidadão, devendo aqueles proporcionarem o 

suficiente para o seu bem estar. Assim, com fundamento no Princípio da 

Dignidade da Pessoa Humana, nenhum cidadão poderá sofrer qualquer ato 

que atente contra a sua saúde. O Princípio da Dignidade da Pessoa 

Humana abrange o direito do cidadão ao recebimento de amplo 

atendimento médico, de forma gratuita, desde que prescritos por 

profissional médico à pessoa hipossuficiente, portadora de doença grave, 

desprovida de recursos financeiros para custear o tratamento, sem o 

comprometimento de seu sustento próprio e de sua família, sob pena de 

colocar em risco sua própria vida. O artigo 196 da Carta Magna consagra 

o direito à saúde como dever do Estado, que deverá, por meio de políticas 

sociais e econômicas, propiciar aos necessitados não "qualquer 

tratamento", mas o mais adequado e eficaz, capaz de ofertar à pessoa 

enferma maior dignidade e menor sofrimento, senão vejamos: "Art. 196. A 

saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas 

sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de 

outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços 

para sua promoção, proteção e recuperação". Analisando a narrativa 

fática descrita na exordial em confronto com os elementos probatórios 

carreados aos autos, denota-se que a paciente estava necessitando, com 

urgência, fazer uso do medicamento ENOXAPARINA SÓDICA 40mg, que, 

no entanto, não estava sendo disponibilizado pelo Sistema Único de Saúde 

e a demora agravaria 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. Cumpre mencionar que a liminar para o 

fornecimento do medicamento ENOXAPARINA SÓDICA 40mg, está sendo 

cumprida pelo Município de Primavera do Leste-MT. Ante o exposto, 

declaro resolvido o mérito, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e: a- 

Ratifico a liminar deferida nos autos. b- Condeno solidariamente os 

requeridos a fornecerem a autora o medicamento ENOXAPARINA SÓDICA 

40mg, enquanto houver necessidade de sua utilização, além de 

fornecerem os demais medicamentos necessários ao restabelecimento de 

sua saúde decorrentes do diagnóstico discutido nos autos, 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 julho 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, 27.07.2018 

Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001522-24.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:
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VANUZA JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 1001522-24.2018.8.11.0037 

Promovente: VANUZA JOSE DA SILVA 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 VANUZA JOSE DA SILVA 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. 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 a preliminar de mérito vindicada. 

Passo à análise do mérito. Alegou a autora que é portadora de Otite Média 

Crônica em orelha direita tendo apresentado perfuração timpânica na 

membrana direita (CID 10 – H652) e necessita da realização de tratamento 

por meio de cirurgia de TIMPANOPLASTIA (UNI BILATERAL). Aduz ter 

solicitado ao Município de Primavera a realização do procedimento, 

entretanto o requerido se manteve inerte. Afirma não possuir condições 

de arcar com os custos da cirurgia, bem como que tal procedimento deve 

ser realizado com extrema urgência, ante o possível agravamento do 

problema. O Estado emergiu contra a ordem e a qualquer determinação de 

multa que poderia ser deferida pelo magistrado. O Município de Primavera 

do Leste, contesta a ação aduzindo que a responsabilidade pelo custeio 

do procedimento é do Estado de Mato Grosso. Analisando-se os autos, 

observa-se que a tutela de urgência foi indeferida. Pois bem. Insta 

mencionar que a saúde da população é dever da União, Estados e 

Municípios e garantia do cidadão, devendo aqueles proporcionarem o 

suficiente para o seu bem estar. Assim, com fundamento no Princípio da 

Dignidade da Pessoa Humana, nenhum cidadão poderá sofrer qualquer ato 

que atente contra a sua saúde. O Princípio da Dignidade da Pessoa 

Humana abrange o direito do cidadão ao recebimento de amplo 

atendimento médico, de forma gratuita, desde que prescritos por 

profissional médico à pessoa hipossuficiente, portadora de doença grave, 

desprovida de recursos financeiros para custear o tratamento, sem o 

comprometimento de seu sustento próprio e de sua família, sob pena de 

colocar em risco sua própria vida. O artigo 196 da Carta Magna consagra 

o direito à saúde como dever do Estado, que deverá, por meio de políticas 

sociais e econômicas, propiciar aos necessitados não "qualquer 

tratamento", mas o mais adequado e eficaz, capaz de ofertar à pessoa 

enferma maior dignidade e menor sofrimento, senão vejamos: "Art. 196. A 

saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas 

sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de 

outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços 

para sua promoção, proteção e recuperação". Analisando a narrativa 

fática descrita na exordial em confronto com os elementos probatórios 

carreados aos autos, denota-se que a paciente estava necessitando, 

realizar o procedimento cirúrgico de TIMPANOPLASTIA (UNI BILATERAL), 

que, no entanto, não estava sendo disponibilizado pelo Sistema Único de 

Saúde e a demora agrava ainda mais o estado de saúde 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) Condeno solidariamente os 

requeridos a submeterem a autora ao procedimento cirúrgico de 

TIMPANOPLASTIA (UNI BILATERAL), além de fornecerem os demais 

tratamentos necessários ao restabelecimento de sua saúde decorrentes 

do diagnóstico objeto de discussão nos autos, 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 julho 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, 27.07.2018 Eviner 

Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001182-80.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

KEILA CONCEICAO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 1001182-80.2018.8.11.0037 

Promovente: KEILA CONCEICAO DA SILVA 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 KEILA CONCEICAO DA SILVA 

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. 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 
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artigo 330 do CPC, motivo pelo qual afasto a preliminar de mérito vindicada. 

Passo à análise do mérito. Alegou a autora é portadora de diabetes, o que 

ocasionou uma alteração visual grave em ambos as visões. Aduz que 

necessitava URGENTEMENTE realizar os procedimentos de ANGIOGRAFIA 

DE RETINA, FOTOCOAGULAÇÃO A LASER ARGÔNIO E RETINOGRAFIA 

COLOIDE COM URGÊNCIA (CID H 36.0; 35.0). Aduz ter solicitado ao 

Município de Primavera a realização dos procedimentos, entretanto o 

requerido se manteve inerte. Afirma não possuir condições de arcar com 

os custos dos procedimentos, bem como que tais procedimentos devem 

ser realizados com extrema urgência, ante o possível agravamento do 

problema. O Estado emergiu contra a ordem e a qualquer determinação de 

multa que poderia ser deferida pelo magistrado. O Município de Primavera 

do Leste, contesta a ação aduzindo que a responsabilidade pelo custeio 

dos procedimentos é do Estado de Mato Grosso. Analisando-se os autos, 

observa-se que a tutela de urgência foi deferida na decisão de ID n° 

12134663. Pois bem. Insta mencionar que a saúde da população é dever 

da União, Estados e Municípios e garantia do cidadão, devendo aqueles 

proporcionarem o suficiente para o seu bem estar. Assim, com 

fundamento no Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, nenhum cidadão 

poderá sofrer qualquer ato que atente contra a sua saúde. O Princípio da 

Dignidade da Pessoa Humana abrange o direito do cidadão ao recebimento 

de amplo atendimento médico, de forma gratuita, desde que prescritos por 

profissional médico à pessoa hipossuficiente, portadora de doença grave, 

desprovida de recursos financeiros para custear o tratamento, sem o 

comprometimento de seu sustento próprio e de sua família, sob pena de 

colocar em risco sua própria vida. O artigo 196 da Carta Magna consagra 

o direito à saúde como dever do Estado, que deverá, por meio de políticas 

sociais e econômicas, propiciar aos necessitados não "qualquer 

tratamento", mas o mais adequado e eficaz, capaz de ofertar à pessoa 

enferma maior dignidade e menor sofrimento, senão vejamos: "Art. 196. A 

saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas 

sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de 

outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços 

para sua promoção, proteção e recuperação". Analisando a narrativa 

fática descrita na exordial em confronto com os elementos probatórios 

carreados aos autos, denota-se que a paciente estava necessitando, com 

urgência, realizar os procedimentos de ANGIOGRAFIA DE RETINA, 

FOTOCOAGULAÇÃO A LASER ARGÔNIO E RETINOGRAFIA COLOIDE, 

que, no entanto, não estava sendo disponibilizado pelo Sistema Único de 

Saúde e a demora agravaria 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. Cumpre mencionar que os requeridos estão 

tomando as medidas cabíveis para o cumprimento da liminar. Ante o 

exposto, declaro resolvido o mérito, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial 

e: a- Ratifico a liminar deferida nos autos. b- Condeno solidariamente os 

requeridos a submeterem a autora aos procedimentos de ANGIOGRAFIA 

DE RETINA, FOTOCOAGULAÇÃO A LASER ARGÔNIO E RETINOGRAFIA 

COLOIDE, além de fornecerem os demais tratamentos necessários ao 

restabelecimento de sua saúde decorrentes do diagnóstico objeto de 

discussão nos autos, 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 julho 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, 27.07.2018 Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001171-51.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS PEREIRA COELHO (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. 1001171-51.2018.8.11.0037 

Promovente: ANTONIO CARLOS PEREIRA COELHO 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 ANTONIO CARLOS PEREIRA 

COELHO 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. 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 a preliminar de mérito vindicada. 

Passo à análise do mérito. Alegou o autor, à época da propositura da 

ação, que necessitava urgentemente realizar uma RESSONÂNCIA 

MAGNÉTICA NUCLEAR DO CRÂNIO (CID G 25). Aduziu ter solicitado ao 

Município de Primavera a realização do procedimento, entretanto o 

requerido se manteve inerte. Afirmou não possuir condições de arcar com 

os custos da do exame e da consulta, bem como que tal procedimento 

deveria ser realizado com extrema urgência, ante o possível agravamento 

do problema. O Estado emergiu contra a ordem e a qualquer determinação 

de multa que poderia ser deferida pelo magistrado. O Município de 

Primavera do Leste, contestou a ação aduzindo que solicitou a realização 

do exame ao Estado de Mato Grosso, sendo que o exame foi autorizado e 

agendado para o dia 23/03/2018. Analisando-se os autos, observa-se que 

a tutela de urgência foi deferida na decisão de ID n° 12089392. 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 
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atendimento médico, de forma gratuita, desde que prescritos por 

profissional médico à pessoa hipossuficiente, portadora de doença grave, 

desprovida de recursos financeiros para custear o tratamento, sem o 

comprometimento de seu sustento próprio e de sua família, sob pena de 

colocar em risco sua própria vida. O artigo 196 da Carta Magna consagra 

o direito à saúde como dever do Estado, que deverá, por meio de políticas 

sociais e econômicas, propiciar aos necessitados não "qualquer 

tratamento", mas o mais adequado e eficaz, capaz de ofertar à pessoa 

enferma maior dignidade e menor sofrimento, senão vejamos: "Art. 196. A 

saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas 

sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de 

outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços 

para sua promoção, proteção e recuperação". Analisando a narrativa 

fática descrita na exordial em confronto com os elementos probatórios 

carreados aos autos, denota-se que o paciente estava necessitando, com 

urgência, realizar uma RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NUCLEAR DO CRÂNIO, 

que, no entanto, não estava sendo disponibilizado pelo Sistema Único de 

Saúde e a demora agravaria ainda mais o estado de saúde do autor. 

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. Cumpre mencionar que os requeridos tomaram 

as medidas cabíveis para o cumprimento da liminar. Ante o exposto, 

declaro resolvido o mérito, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e: a- 

Ratifico a liminar deferida nos autos. b A) Condeno solidariamente os 

requeridos a submeterem o autor a uma RESSONÂNCIA MAGNÉTICA 

NUCLEAR DO CRÂNIO, além de fornecerem os demais tratamentos 

necessários ao restabelecimento de sua saúde, decorrentes do 

diagnóstico objeto de discussão nos autos, 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, 28 de julho 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, 28.07.2018 Eviner 

Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004294-91.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

OLGA FRANCISCA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 1004294-91.2017.8.11.0037 

Promovente: OLGA FRANCISCA DA SILVA 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 OLGA FRANCISCA DA SILVA 

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. 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 a preliminar de mérito vindicada. 

Passo à análise do mérito. Alegou a autora, à época da propositura da 

ação, que necessitava URGENTEMENTE fazer uso dos medicamentos 

BAMIFIX 300mg e ALÊNIA 12/400mg, (CID J 44.9 I 10 C 34). Aduz ter 

solicitado à secretaria de Saúde a disponibilidade do medicamento, 

entretanto foi informada de que o medicamento fugia da referência 

orçamentária do Município. Afirmou não possuir condições de arcar com 

os custos dos medicamentos, bem como necessita de tais remédios com 

extrema urgência, ante o possível agravamento do problema. O Estado 

emergiu contra a ordem e a qualquer determinação de multa que poderia 

ser deferida pelo magistrado. O Município réu contesta a ação aduzindo 

que já efetuou a entrega do medicamento e requerendo a extinção do feito 

sem aplicação de sanções. Analisando-se os autos, observa-se que a 

tutela de urgência foi deferida na decisão de ID n° 11607450. Pois bem. 

Insta mencionar que a saúde da população é dever da União, Estados e 

Municípios e garantia do cidadão, devendo aqueles proporcionarem o 

suficiente para o seu bem estar. Assim, com fundamento no Princípio da 

Dignidade da Pessoa Humana, nenhum cidadão poderá sofrer qualquer ato 

que atente contra a sua saúde. O Princípio da Dignidade da Pessoa 

Humana abrange o direito do cidadão ao recebimento de amplo 

atendimento médico, de forma gratuita, desde que prescritos por 

profissional médico à pessoa hipossuficiente, portadora de doença grave, 

desprovida de recursos financeiros para custear o tratamento, sem o 

comprometimento de seu sustento próprio e de sua família, sob pena de 

colocar em risco sua própria vida. O artigo 196 da Carta Magna consagra 

o direito à saúde como dever do Estado, que deverá, por meio de políticas 

sociais e econômicas, propiciar aos necessitados não "qualquer 

tratamento", mas o mais adequado e eficaz, capaz de ofertar à pessoa 

enferma maior dignidade e menor sofrimento, senão vejamos: "Art. 196. A 

saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas 

sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de 

outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços 

para sua promoção, proteção e recuperação". Analisando a narrativa 

fática descrita na exordial em confronto com os elementos probatórios 

carreados aos autos, denota-se que a paciente estava necessitando, com 

urgência, fazer uso dos medicamentos BAMIFIX 300mg e ALÊNIA 

12/400mg, que, no entanto, não estava sendo disponibilizado pelo Sistema 

Único de Saúde e a demora agrava ainda mais o estado de saúde 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 
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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. Cumpre mencionar que a liminar para o 

fornecimento dos medicamentos BAMIFIX 300mg e ALÊNIA 12/400mg, está 

sendo cumprida pelo Município de Primavera do Leste-MT. Ante o exposto, 

declaro resolvido o mérito, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e: a- A) 

Ratifico a liminar deferida nos autos. b- B) Condeno solidariamente os 

requeridos a fornecerem a autora os medicamentos BAMIFIX 300mg e 

ALÊNIA 12/400mg, enquanto houver necessidade de sua utilização, além 

de fornecerem os demais medicamentos necessários ao restabelecimento 

de sua saúde, decorrentes do diagnóstico objeto de discussão nos autos, 

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, 28 de julho 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, 

28.07.2018 Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000010-06.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA DE JESUS PINHEIRO RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT0010309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 1000010-06.2018.8.11.0037 

Promovente: LUCIANA DE JESUS PINHEIRO RIBEIRO Promovido: CLARO 

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 LUCIANA DE JESUS 

PINHEIRO RIBEIRO em face de CLARO S.A. Devidamente citado, a 

reclamada apresentou contestação tempestiva. A audiência de conciliação 

restou infrutífera. FUNDAMENTO E DECIDO Analisando o processo verifico 

que encontra-se consubstanciado o bastante para julgamento sendo 

desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao 

julgamento antecipado do mérito, conforme faculta o artigo 355, I, do 

Código de Processo Civil e com fundamento nos princípios da celeridade e 

economia processual. No caso em apreço, aplico a Lei 8.078/90, eis que 

presentes os elementos da relação de consumo. De um lado a 

consumidora nos termos do artigo 2° do CDC. De outro lado, o fornecedor 

conforme dispõe o artigo 3°, caput, da mesma legislação. O produto 

aperfeiçoa-se ao que preceitua o Parágrafo 1 do artigo 3° do CDC. Nesse 

passo, a inversão do ônus da prova encontra-se fundamentada nos 

termos do artigo 6°, VIII, do CDC em face da hipossuficiência técnica, 

científica, informacional e econômica da reclamante na produção de 

provas. Por conseguinte, e diante da responsabilidade objetiva do 

fornecedor de serviços nos termos do art. 14, caput do CDC, necessária a 

aplicação da inversão do ônus da prova, conforme dispõe o art. 6º, VIII do 

CDC, vez que presentes os requisitos vulnerabilidade e hipossuficiência 

técnica/científica da Reclamante na produção de provas técnicas, além da 

notória desvantagem econômica entre as partes. Passo à análise do 

mérito. A autora alega que 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 

autora era titular da linha telefônica 66 9206-4612, vinculada a conta 

204070062, habilitada na data de 20/11/2015, no plano CONTROLE e 

utilizou os serviços da ré regularmente, entretanto deixou de adimplir 

algumas faturas, o que gerou a negativação de seu nome. Analisando a 

questão discutida verifico que a requerida comprovou suas alegações 

trazendo aos autos imagem de tela sistêmica e faturas em nome da autora 

que demonstra a relação jurídica entre as partes, bem como trouxe aos 

autos o detalhamento das ligações realizadas o que demonstra que os 

serviços foram utilizados e não adimplidos. Além disso, a requerida juntou 

áudio em que demonstra que a autora adquiriu os serviços, tendo inclusive 

confirmado seus dados pessoais e informado endereço para 

encaminhamento das faturas. Observa-se ainda, que o endereço 

fornecido é o mesmo indicado na petição inicial. Portanto, há de se concluir 

que a autora utilizou os serviços de telefonia da ré 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 a autora utilizou os 

serviços contratados, resta demonstrado que não houve qualquer ato 

ilícito por parte da ré. Assim, não há que se falar em declaração de 

inexistência do débito, muito menos em indenização a título de danos 

morais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no proceder da parte 

reclamada. Vejo que a parte autora não agiu com lealdade para com a 

Justiça e a parte contrária, agindo de má-fé, por alterar a verdade dos 

fatos e usar do processo para conseguir objetivo ilegal (NCPC, artigo 80, 

incisos II e III). Em razão do exposto, declaro resolvido o mérito da lide, 

JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTE o pedido inicial e: a. Condeno a 

parte autora a pagar as custas processuais (art. 55, primeira parte, da Lei 

9.099/95) e honorários advocatícios em favor do advogado (a) da parte 

contrária que fixo em 20% (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. Indefiro a gratuidade de Justiça à parte reclamante, visto 

que NÃO COMPROVOU insuficiência de recursos, conforme exigido pelo 

art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal. 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, 29 de julho 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, 29.07.2018 Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006299-86.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

KAROLINE LIMA DE ARAUJO (REQUERENTE)
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(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 1006299-86.2017.8.11.0037 

Promovente: KAROLINE LIMA DE ARAUJO Promovido: CLARO S.A. 

Trata-se de ação conexa com a ação n° 1006300-71.2017.8.11.0037. 

Vistos e examinados os autos, Dispensado o relatório a teor do artigo 38 

da Lei 9.099/95. Trata-se de ação promovida por KAROLINE LIMA DE 

ARAUJO em face de CLARO S.A. Devidamente citado, a reclamada 

apresentou contestação tempestiva. A audiência de conciliação restou 

infrutífera. FUNDAMENTO E DECIDO Analisando o processo verifico que 

encontra-se consubstanciado o bastante para julgamento sendo 

desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao 

julgamento antecipado do mérito, conforme faculta o artigo 355, I, do 

Código de Processo Civil e com fundamento nos princípios da celeridade e 

economia processual. No caso em apreço, aplico a Lei 8.078/90, eis que 

presentes os elementos da relação de consumo. De um lado a 

consumidora nos termos do artigo 2° do CDC. De outro lado, o fornecedor 

conforme dispõe o artigo 3°, caput, da mesma legislação. O produto 

aperfeiçoa-se ao que preceitua o Parágrafo 1 do artigo 3° do CDC. Nesse 

passo, a inversão do ônus da prova encontra-se fundamentada nos 

termos do artigo 6°, VIII, do CDC em face da hipossuficiência técnica, 

científica, informacional e econômica da reclamante na produção de 

provas. Por conseguinte, e diante da responsabilidade objetiva do 

fornecedor de serviços nos termos do art. 14, caput do CDC, necessária a 

aplicação da inversão do ônus da prova, conforme dispõe o art. 6º, VIII do 

CDC, vez que presentes os requisitos vulnerabilidade e hipossuficiência 

técnica/científica da Reclamante na produção de provas técnicas, além da 

notória desvantagem econômica entre as partes. Passo à análise do 

mérito. A autora alega que 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 

débito é legitimo e oriundo dos serviços de TV por assinatura, contrato de 

n° 021/10843450-0 de titularidade da autora. Aduz que o débito é 

referente a fatura do mês de maio de 2015, que não foi adimplida pela 

autora, o que gerou a negativação de seu nome. Analisando a questão 

discutida verifico que a requerida comprovou suas alegações trazendo 

aos autos imagem de tela sistêmica e gravações que comprovam a 

relação jurídica entre as partes, bem como que demonstra que os serviços 

foram utilizados e não adimplidos. Em sua inicial a autora afirma 

desconhecer o débito e inclusive alega se tratar de fraude. Entretanto, nos 

áudios juntados pela ré e as telas sistêmicas, é possível observar que a 

autora tinha pleno conhecimento do débito e da relação jurídica com a ré. 

Portanto, há de se concluir que a autora utilizou os serviços de TV por 

assinatura da ré 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 a autora utilizou os serviços contratados, resta demonstrado que não 

houve qualquer ato ilícito por parte da ré. Assim, não há que se falar em 

declaração de inexistência do débito, muito menos em indenização a título 

de danos morais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no proceder 

da parte reclamada. Vejo que a parte autora não agiu com lealdade para 

com a Justiça e a parte contrária, agindo de má-fé, por alterar a verdade 

dos fatos e usar do processo para conseguir objetivo ilegal (NCPC, artigo 

80, incisos II e III). Em razão do exposto, declaro resolvido o mérito da lide, 

JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTE o pedido inicial e: a. Condeno a 

parte autora a pagar as custas processuais (art. 55, primeira parte, da Lei 

9.099/95) e honorários advocatícios em favor do advogado (a) da parte 

contrária que fixo em 20% (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. Indefiro a gratuidade de Justiça à parte reclamante, visto 

que NÃO COMPROVOU insuficiência de recursos, conforme exigido pelo 

art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal. 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, 29 de julho 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, 29.07.2018 Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006391-64.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON DE ARRUDA PESSOA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-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):

EVINER VALERIO

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 1006391-64.2017.8.11.0037 

Promovente: NILSON DE ARRUDA PESSOA Promovido: BANCO 

BRADESCO CARTÕES 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 NILSON DE ARRUDA PESSOA em face de BANCO BRADESCO 

CARTÕES S.A. Devidamente citada, 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. Das Preliminares A respeito dos pedidos de indeferimento 

da petição inicial alegados em sede de contestação, não vislumbro 

enquadramento da presente demanda nos casos elencados no artigo 330 

do CPC, motivo pelo qual afasto as preliminares de mérito vindicadas. 

Passo à análise do mérito. O requerente alega que seus dados foram 

incluídos indevidamente nos Órgãos de Proteção ao Crédito, no entanto 

desconhece o débito em questão. O banco requerido, por sua vez, aduz 

que o requerente manteve relação com o banco, sendo que era titular do 

cartão de crédito VISA NACIONAL de n°.4551 8110 8043 0171. O 

requerido afirma que o requerente utilizou os serviços e não adimpliu, o 

que ensejou a negativação de seu nome. Analisando a questão discutida 

verifico que o banco requerido comprovou suas alegações trazendo aos 

autos as faturas do cartão de crédito pertencente ao autor, o que 

demonstra a relação jurídica entre as partes e que os serviços foram 

utilizados e não adimplidos. Cumpre mencionar, que o endereço constante 

nas faturas juntadas pelo réu é o mesmo indicado pelo autor na petição 

inicial, o que deixa evidente que a parte autora tinha conhecimento do 

débito. Ademais, o autor possui outra negativação (posterior), no valor de 

R$131,40, promovida por Banco Bradesco S/A, que não foi contestada e 

nem é objeto de ação judicial descontitutiva, o que indica que o mesmo não 

possui zelo por seu bom nome e é devedor contumaz. Portanto, há de se 

concluir que o autor utilizou os serviços do réu 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 
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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 

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). 

Ainda, por oportuno, verifico que o autor atribuiu valor de R$ 159,92 

(cento e cinquenta e nove reais e noventa e dois centavos), como sendo 

o valor da causa, entretanto este não é o benefício econômico pretendido, 

vez que o autor requereu condenação da ré em indenização por danos 

morais. Aduz o enunciado n° 39 do FONAJE que o valor da causa 

corresponderá à pretensão econômica objetivada pelo autor, sendo que 

caso o valor atribuído não corresponda a pretensão econômica almejada, 

o juiz deve corrigir de ofício o valor. Vejamos: “ENUNCIADO FONAJE Nº 39 

– Em observância ao art. 2º da Lei 9.099/1995, o valor da causa 

corresponderá à pretensão econômica objeto do pedido.” No mesmo 

sentido é o art. 292 do Código de Processo Civil: “Art. 292. O valor da 

causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será: V - na ação 

indenizatória, inclusive a fundada em dano moral, o valor pretendido; O 

parágrafo 3° do art. 292 do CPC, determina que o juiz corrigirá de ofício o 

valor da causa. Vejamos: § 3° O juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, 

o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo 

patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, 

caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes.” 

Portanto, com base nos dispositivos acima mencionados, atribuo valor à 

causa de ofício, por arbitramento, o valor de R$10.159,92 (dez mil cento e 

cinquenta e nove reais e noventa e dois centavos). Em razão do exposto, 

declaro resolvido o mérito da lide, JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTE o 

pedido inicial e: a. Atribuo à causa, por arbitramento, o valor de 

R$10.159,92 (dez mil cento e cinquenta e nove reais e noventa e dois 

centavos). b. 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); c. 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. d. 

Indefiro a gratuidade de Justiça à parte reclamante, visto que NÃO 

COMPROVOU insuficiência de recursos, conforme exigido pelo artigo 5°, 

inciso LXXIV, da Constituição Federal. 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, 29 de julho 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, 29.07.2018 

Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006411-55.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PRISCILA APARECIDA DE LIMA FERREIRA (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)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 1006411-55.2017.8.11.0037 

Promovente: PRISCILA APARECIDA DE LIMA FERREIRA Promovido: CLARO 

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 PRISCILA APARECIDA 

DE LIMA FERREIRA em face de CLARO S.A. 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. Das Preliminares A 

respeito dos pedidos de indeferimento da petição inicial alegados em sede 

de contestação, não vislumbro enquadramento da presente demanda nos 

casos elencados no artigo 330 do CPC, motivo pelo qual afasto as 

preliminares de mérito vindicadas. Passo à análise do mérito. A autora 

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 a autora era titular da linha (66) 

9219-1943 e utilizou os serviços da ré, entretanto não adimpliu as faturas 

dos meses de fevereiro e março de 2014, o que gerou a negativação de 

seu nome. Analisando a questão discutida verifico que a requerida 

comprovou suas alegações trazendo aos autos imagem de tela sistêmica 

e faturas em nome da autora que demonstra a relação jurídica entre as 

partes, bem como trouxe aos autos o detalhamento das ligações 

realizadas o que demonstra que os serviços foram utilizados e não 

adimplidos. Portanto, há de se concluir que a autora utilizou os serviços de 

telefonia da ré 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. 

Não houve impugnação específica e articulada dos documentos juntados à 

contestação. Considerando a presunção de veracidade das provas, 

aliadas ao fato de que a autora utilizou os serviços contratados, resta 

demonstrado que não houve qualquer ato ilícito por parte da ré. Ademais, 

a autora possui outra negativação (posterior), no valor de R$1.300,00, 

promovida por SPBLC/DIGITI BRASIL, que não foi contestada e nem é 

objeto de ação judicial descontitutiva, o que indica que a mesma não 

possui zelo por seu bom nome e é uma devedora contumaz. 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). Ainda, por oportuno, verifico 

que a autora atribuiu valor de R$ 118,21 (cento e dezoito reais e vinte e 

um centavos), como sendo o valor da causa, entretanto este não é o 

benefício econômico pretendido, vez que a autora requereu condenação 

da ré em indenização por danos morais. Aduz o enunciado n° 39 do 

FONAJE que o valor da causa corresponderá à pretensão econômica 

objetivada pela autora, sendo que caso o valor atribuído não corresponda 

a pretensão econômica almejada, o juiz deve corrigir de ofício o valor. 

Vejamos: “ENUNCIADO FONAJE Nº 39 – Em observância ao art. 2º da Lei 

9.099/1995, o valor da causa corresponderá à pretensão econômica 

objeto do pedido.” No mesmo sentido é o art. 292 do Código de Processo 

Civil: “Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da 

reconvenção e será: V - na ação indenizatória, inclusive a fundada em 

dano moral, o valor pretendido; O parágrafo 3° do art. 292 do CPC, 

determina que o juiz corrigirá de ofício o valor da causa. Vejamos: § 3° O 

juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando 

verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou 

ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá 

ao recolhimento das custas correspondentes.” Portanto, com base nos 

dispositivos acima mencionados, atribuo valor à causa de ofício, por 

arbitramento, o valor de R$10.118,21 (dez mil cento e dezoito reais e vinte 

e um centavos). Em razão do exposto, declaro resolvido o mérito da lide, 

JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTE o pedido inicial e: a. Atribuo à 

causa, por arbitramento, o valor de R$10.118,21 (dez mil cento e dezoito 

reais e vinte e um centavos). b. 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); 
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c. 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. d. Indefiro a gratuidade de Justiça à parte 

reclamante, visto que NÃO COMPROVOU insuficiência de recursos, 

conforme exigido pelo artigo 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal. 

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, 29 de 

julho 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, 29.07.2018 Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000409-35.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELE CLEIDIANE DIEL TOIGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLA BLANCO DALPONTE OAB - MT24637/O (ADVOGADO)

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 1000409-35.2018.8.11.0037 

Promovente: MICHELE CLEIDIANE DIEL TOIGO 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 MICHELE CLEIDIANE DIEL TOIGO 

em face de VIVO S.A. Devidamente citado, a reclamada apresentou 

contestação tempestiva. A audiência de conciliação restou infrutífera. 

FUNDAMENTO E DECIDO Analisando o processo verifico que encontra-se 

consubstanciado o bastante para julgamento sendo desnecessária a 

produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento 

antecipado do mérito, conforme faculta o artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil e com fundamento nos princípios da celeridade e economia 

processual. No caso em apreço, aplico a Lei 8.078/90, eis que presentes 

os elementos da relação de consumo. De um lado a consumidora nos 

termos do artigo 2° do CDC. De outro lado, o fornecedor conforme dispõe 

o artigo 3°, caput, da mesma legislação. O produto aperfeiçoa-se ao que 

preceitua o Parágrafo 1 do artigo 3° do CDC. Nesse passo, a inversão do 

ônus da prova encontra-se fundamentada nos termos do artigo 6°, VIII, do 

CDC em face da hipossuficiência técnica, científica, informacional e 

econômica da reclamante na produção de provas. Por conseguinte, e 

diante da responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços nos termos 

do art. 14, caput do CDC, necessária a aplicação da inversão do ônus da 

prova, conforme dispõe o art. 6º, VIII do CDC, vez que presentes os 

requisitos vulnerabilidade e hipossuficiência técnica/científica da 

Reclamante na produção de provas técnicas, além da notória 

desvantagem econômica entre as partes. Passo à análise do mérito. A 

autora alega que 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 a autora contratou os 

seus serviços e os utilizou, sendo que não efetuou o pagamento, o que 

gerou a negativação de seu nome. Analisando a questão discutida verifico 

que a requerida comprovou suas alegações trazendo aos autos imagens 

de telas sistêmicas e diversas faturas em nome da autora, vez que esta 

possuía um número de celular (66-9916-4311) junto à empresa ré, o que 

que demonstra a relação jurídica entre as partes, bem como que os 

serviços foram utilizados e não adimplidos. Está também evidenciado que 

houve pagamento de inúmeras faturas, por mais de um ano, antes do 

inadimplemento, o que indica não se tratar de fraude. Não houve 

impugnação específica dos documentos juntados e das afirmações da 

contestação, tampouco do fato de que houve inúmeros pagamentos de 

faturas a ensejar a efetiva contratação pela parte autora. Ora, se não se 

deve cegamente se apegar às telas de sistema como meio de prova, não 

se pode ignorar que esse é um mecanismo de controle contratual 

devidamente homologado pela agência reguladora, de forma que, sendo 

coerente com os fatos do processo e com as alegações da contestação, 

tem sim o seu valor. Contrato escrito, como quer exigir a reclamante, tem 

se tornado uma forma em desuso. Os próprios consumidores são 

beneficiados pela facilidade de contratação. Portanto, há de se concluir 

que a autora utilizou os serviços de telefonia da ré 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 a autora utilizou os 

serviços contratados, resta demonstrado que não houve qualquer ato 

ilícito por parte da ré. Assim, não há que se falar em declaração de 

inexistência do débito, muito menos em indenização a título de danos 

morais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no proceder da parte 

reclamada. Vejo que a parte autora não agiu com lealdade para com a 

Justiça e a parte contrária, agindo de má-fé, por alterar a verdade dos 

fatos e usar do processo para conseguir objetivo ilegal (NCPC, artigo 80, 

incisos II e III). Ainda, por oportuno, verifico que a autora atribuiu valor de 

R$ 209,20 (duzentos e nove reais e vinte centavos), como sendo o valor 

da causa, entretanto este não é o benefício econômico pretendido, vez 

que a autora requereu condenação da ré em indenização por danos 

morais. Aduz o enunciado n° 39 do FONAJE que o valor da causa 

corresponderá à pretensão econômica objetivada pela autora, sendo que 

caso o valor atribuído não corresponda a pretensão econômica almejada, 

o juiz deve corrigir de ofício o valor. Vejamos: “ENUNCIADO FONAJE Nº 39 

– Em observância ao art. 2º da Lei 9.099/1995, o valor da causa 

corresponderá à pretensão econômica objeto do pedido.” No mesmo 

sentido é o art. 292 do Código de Processo Civil: “Art. 292. O valor da 

causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será: V - na ação 

indenizatória, inclusive a fundada em dano moral, o valor pretendido; O 

parágrafo 3° do art. 292 do CPC, determina que o juiz corrigirá de ofício o 

valor da causa. Vejamos: § 3° O juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, 

o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo 

patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, 

caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes.” 

Portanto, com base nos dispositivos acima mencionados, atribuo valor à 

causa de ofício, por arbitramento, o valor de R$10.209,20 (dez mil 

duzentos e nove reais e vinte centavos). Em razão do exposto, declaro 

resolvido o mérito da lide, JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTE o pedido 

inicial e: a. Atribuo à causa, por arbitramento, o valor de R$10.209,20 (dez 

mil duzentos e nove reais e vinte centavos). b. 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); c. 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. d. Indefiro a gratuidade de Justiça à 

parte reclamante, visto que NÃO COMPROVOU insuficiência de recursos, 

conforme exigido pelo artigo 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal. 

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, 29 de 

julho 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, 29.07.2018 Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000410-20.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GIDEAO PAULO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLA BLANCO DALPONTE OAB - MT24637/O (ADVOGADO)

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 1000410-20.2018.8.11.0037 

Promovente: GIDEAO PAULO DOS SANTOS 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 GIDEAO PAULO DOS SANTOS 
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em face de VIVO S.A. 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 o autor contratou os 

seus serviços e os utilizou, sendo que não efetuou o pagamento, o que 

gerou a negativação de seu nome. Analisando a questão discutida verifico 

que a requerida comprovou suas alegações trazendo aos autos imagens 

de telas sistêmicas e diversas faturas em nome do autor, vez que esta 

possuía um plano Vivo Fixo Ilimitado junto à empresa ré (66-3016-0190), o 

que que demonstra a relação jurídica entre as partes, bem como que os 

serviços foram utilizados e não adimplidos. Acrescento ainda que o autor, 

em sua impugnação à contestação, sequer impugnou especificamente as 

faturas juntadas pela ré. Portanto, há de se concluir que a autor utilizou os 

serviços de telefonia da ré 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 

devido. Considerando a presunção de veracidade das provas, aliadas ao 

fato de que o autor utilizou os serviços contratados, resta demonstrado 

que não houve qualquer ato ilícito por parte da ré. Assim, não há que se 

falar em declaração de inexistência do débito, muito menos em 

indenização a título de danos morais, pois não comprovada qualquer 

ilegalidade no proceder da parte reclamada. Vejo que a parte autora não 

agiu com lealdade para com a Justiça e a parte contrária, agindo de má-fé, 

por alterar a verdade dos fatos e usar do processo para conseguir 

objetivo ilegal (NCPC, artigo 80, incisos II e III). Ainda, por oportuno, verifico 

que a autora atribuiu valor de R$ 595,45 (quinhentos e noventa e cinco 

reais e quarenta e cinco centavos), como sendo o valor da causa, 

entretanto este não é o benefício econômico pretendido, vez que a autora 

requereu condenação da ré em indenização por danos morais. Aduz o 

enunciado n° 39 do FONAJE que o valor da causa corresponderá à 

pretensão econômica objetivada pela autora, sendo que caso o valor 

atribuído não corresponda a pretensão econômica almejada, o juiz deve 

corrigir de ofício o valor. Vejamos: “ENUNCIADO FONAJE Nº 39 – Em 

observância ao art. 2º da Lei 9.099/1995, o valor da causa corresponderá 

à pretensão econômica objeto do pedido.” No mesmo sentido é o art. 292 

do Código de Processo Civil: “Art. 292. O valor da causa constará da 

petição inicial ou da reconvenção e será: V - na ação indenizatória, 

inclusive a fundada em dano moral, o valor pretendido; O parágrafo 3° do 

art. 292 do CPC, determina que o juiz corrigirá de ofício o valor da causa. 

Vejamos: § 3° O juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da 

causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em 

discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que 

se procederá ao recolhimento das custas correspondentes.” Portanto, 

com base nos dispositivos acima mencionados, atribuo valor à causa de 

ofício, por arbitramento, o valor de R$10.595,45 (dez mil quinhentos e 

noventa e cinco reais e quarenta e cinco centavos). Em razão do exposto, 

declaro resolvido o mérito da lide, JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTE o 

pedido inicial e: a. Atribuo à causa, por arbitramento, o valor de 

R$10.595,45 (dez mil quinhentos e noventa e cinco reais e quarenta e 

cinco centavos); b. 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); 

c. 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; d. Indefiro a gratuidade de Justiça à parte 

reclamante, visto que NÃO COMPROVOU insuficiência de recursos, 

conforme exigido pelo artigo 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal. 

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, 29 de 

julho 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, 29.07.2018 Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000332-26.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

IZAQUIEL ALVES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE LEONCIO DE ARRUDA NEZI OAB - MT0020946A (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

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 1000332-26.2018.8.11.0037 

Promovente: IZAQUIEL ALVES FERREIRA 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 IZAQUIEL ALVES FERREIRA em 

face de VIVO S.A. 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. Das Preliminares A respeito dos 

pedidos de indeferimento da petição inicial alegados em sede de 

contestação, não vislumbro enquadramento da presente demanda nos 

casos elencados no artigo 330 do CPC, motivo pelo qual afasto as 

preliminares de mérito vindicadas. Passo à análise do mérito. O 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 o autor contratou os seus 

serviços e os utilizou, sendo que não efetuou o pagamento, o que gerou a 

negativação de seu nome. Analisando a questão discutida verifico que a 

requerida comprovou suas alegações trazendo aos autos as faturas em 

nome do autor referentes à linha telefônica n° (66) 9936-5441 que 

demonstra a relação jurídica entre as partes, bem como que juntou 

histórico detalhado do uso dos serviços, o demonstra que os serviços 

foram utilizados e não adimplidos. Por sua vez, não se verifica que tenham 

os documentos e provas sido contrapostos eficazmente em impugnação à 

contestação. Portanto, há de se concluir que o autor utilizou os serviços 

de telefonia da ré 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 
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que o autor utilizou os serviços contratados, resta demonstrado que não 

houve qualquer ato ilícito por parte da ré. Assim, não há que se falar em 

declaração de inexistência do débito, muito menos em indenização a título 

de danos morais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no proceder 

da parte reclamada. Além disso, no extrato de negativações, constam 

outras negativações em nome do autor, bem como que consta um protesto 

de título, o que demonstra que o autor não tem zelo com seu nome. 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 

20% (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. Indefiro a gratuidade de Justiça à parte reclamante, visto que NÃO 

COMPROVOU insuficiência de recursos, conforme exigido pelo art. 5º, 

inciso LXXIV, da Constituição Federal. 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, 29 de julho 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, 

29.07.2018 Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000330-56.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE LEONCIO DE ARRUDA NEZI OAB - MT0020946A (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

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 1000330-56.2018.8.11.0037 

Promovente: HELIO JOSE DA SILVA 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 HELIO JOSE DA SILVA em face 

de VIVO S.A. 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. Das Preliminares A respeito dos pedidos de indeferimento 

da petição inicial alegados em sede de contestação, não vislumbro 

enquadramento da presente demanda nos casos elencados no artigo 330 

do CPC, motivo pelo qual afasto as preliminares de mérito vindicadas. 

Passo à análise do mérito. O 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 o autor contratou os seus serviços e os utilizou, sendo que não 

efetuou o pagamento, o que gerou a negativação de seu nome. 

Analisando a questão discutida verifico que a requerida comprovou suas 

alegações trazendo aos autos telas sistêmicas e faturas em nome do 

autor referentes à linha telefônica n° (66) 9603-7359 que demonstra a 

relação jurídica entre as partes, bem como que os serviços foram 

utilizados e não adimplidos. Portanto, há de se concluir que o autor utilizou 

os serviços de telefonia da ré e não adimpliu com o pagamento, e num ato 

de má-fé, ingressa com ação aduzindo não reconhecer o débito. Sendo 

assim, a inscrição de seu nome no rol dos maus pagadores é totalmente 

devida. Considerando a presunção de veracidade das provas, aliadas ao 

fato de que o autor utilizou os serviços contratados, resta demonstrado 

que não houve qualquer ato ilícito por parte da ré. Assim, não há que se 

falar em declaração de inexistência do débito, muito menos em 

indenização a título de danos morais, pois não comprovada qualquer 

ilegalidade no proceder da parte reclamada. Além disso, o endereço 

constante nas faturas apresentadas pela autora é o mesmo indicado na 

inicial, o que demonstra que o autor tinha conhecimento da dívida e que 

não se trata de fraude. 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 20% (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. Indefiro a gratuidade de Justiça 

à parte reclamante, visto que NÃO COMPROVOU insuficiência de 

recursos, conforme exigido pelo art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição 

Federal. 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, 29 de julho 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, 29.07.2018 Eviner 

Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006300-71.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

KAROLINE LIMA DE ARAUJO (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):

EVINER VALERIO

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 1006300-71.2017.8.11.0037 

Promovente: KAROLINE LIMA DE ARAUJO Promovido: VIVO S.A. Trata-se 

de ação conexa com a ação n° 1006299-86.2017.8.11.0037. Vistos e 

examinados os autos, Dispensado o relatório a teor do artigo 38 da Lei 

9.099/95. Trata-se de ação promovida por KAROLINE LIMA DE ARAUJO 

em face de VIVO S.A. Devidamente citada, a reclamada apresentou 

contestação tempestiva. A audiência de conciliação restou infrutífera. 

FUNDAMENTO E DECIDO Analisando o processo verifico que encontra-se 

consubstanciado o bastante para julgamento sendo desnecessária a 

produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento 

antecipado do mérito, conforme faculta o artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil e com fundamento nos princípios da celeridade e economia 

processual. No caso em apreço, aplico a Lei 8.078/90, eis que presentes 

os elementos da relação de consumo. De um lado 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 
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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 

requerente alega que seus dados foram incluídos indevidamente nos 

Órgãos de Proteção ao Crédito, no entanto desconhece o débito em 

questão. A requerida por sua vez, alega que a autora utilizou seus 

serviços e não efetuou o pagamento, motivo pelo qual teve seu nome 

inscrito no rol dos inadimplentes. Por fim, afirma que não agiu ilicitamente, 

bem como não há dano moral a ser indenizado. Analisando a questão 

discutida verifico que a parte requerida alega existência de dívida por 

parte da autora, entretanto não comprovou suas alegações. A empresa ré 

não juntou nenhum documento aos autos, sequer juntou tela sistêmica, 

apenas lançou contestação genérica aos pedidos da autora. Dessa forma, 

resta configurada a ilícita conduta da reclamada que, por sua conta e risco 

disponibilizou os dados do reclamante à consulta pública, qualificando-a 

como má pagadora quando esta nada contribuiu com o fato danoso. Por 

consequência, tenho que a declaração de inexistência do débito encontra 

acolhida na presente demanda. No entanto, verifico que existe outra 

inscrição em nome da autora, conforme se observa no extrato juntado 

pela própria requerente. Assim, razão não assiste a autora para que seja 

indenizado por dano moral, pois já havia restrições anteriores. Inclusive, 

esta negativação anterior foi discut ida nos autos n° 

1006299-86.2017.8.11.0037, onde os pedidos da requerente foram 

julgados totalmente improcedentes e esta foi condenada em litigância de 

má-fé. Nesse sentido: “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE. 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ANOTAÇÕES PREEXISTENTES. 

INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 385 DO C. STJ. A indenização por danos 

morais decorrente de cadastramento em órgão de restrição ao crédito 

pressupõe a demonstração de que a anotação é apta a gerar abalo ao 

bom nome de quem formula a reclamação, hipótese que não se coaduna 

com a existência de várias anotações. Sentença mantida. (TJ-SP - APL: 

01696346820128260100 SP 0169634-68.2012.8.26.0100, Relator: Alberto 

Gosson, Data de Julgamento: 30/03/2015, 20ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 01/04/2015).” Portanto, entendo pelo não acolhimento 

do pedido de danos morais, com base na Súmula 385 do STJ. Em razão do 

exposto, declaro resolvido o mérito da lide, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido inicial e: a. Declaro inexistentes os débitos no valor 

de 08/08/2016 no valor de R$120,76 (cento e vinte reais e setenta e seis 

centavos), referente ao contrato nº 0271056725, apontados no 

SPC/SERASA em nome da reclamante e efetuados pela reclamada, e 

determino que a reclamada exclua a restrição, cujo descumprimento 

estará sujeito a cumprimento de sentença na forma da lei processual. b. 

Indefiro o pedido de dano moral. Indefiro a gratuidade de Justiça à parte 

reclamante, visto que NÃO COMPROVOU insuficiência de recursos, 

conforme exigido pelo art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal. 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, 29 de julho 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, 29.07.2018 Eviner 

Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011908-62.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANA MOTTA FUZETI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELLINGTON MARLOS SALLA BERG OAB - MT0018393A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SALETE ADÉLIA LONDERO POSSER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 8011908-62.2016.8.11.0037 REQUERENTE: TATIANA MOTTA 

FUZETI REQUERIDO: SALETE ADÉLIA LONDERO POSSER Vistos etc. 

Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. 

Decido. Trata-se de AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE ALUGUEL c/c 

CONSIGNAÇÃO DE PAGAMENTO DE ALUGUEL E ACESSÓRIOS DA 

LOCAÇÃO c/c DANOS MATERIAIS proposta por TATIANA MOTTA FUZETI 

em face de SALETE ADÉLIA LONDERO POSSER, para consignação de 

valores e outros. Analisando detidamente os autos, verifica-se que a parte 

reclamante ingressou com a presente demanda para discutir a situação do 

seu contrato de aluguel, todavia vislumbro que a AÇÃO DE 

CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E AÇÃO REVISIONAL tem rito próprio, o 

qual destoa do procedimento seguido pela Lei nº 9.099/95, impõe indeferir 

a inicial, por serem os ritos incompatíveis (CPC, 1.102-A e Lei nº 9.099/95). 

Neste sentido: "Conflito de competência. Ação revisional de aluguel. Rito 

especial previsto na Lei nº 8.245/91. Vara Cível e Juizado Especial. 

Competência."Obedecendo a ação revisional de aluguel ao rito especial 

previsto nos arts. 68 a 70 da Lei nº 8.245/91, e não estando no rol das 

exceções contidas na Lei Estadual nº 1.141/93, a competência para o seu 

processamento e julgamento é das Varas Cíveis e não dos Juizados 

Especiais."Sobre o tema, a Corregedoria Geral da Justiça editou o 

Provimento 04/93, que, em seu item 3. 1, preceitua que 'as ações de rito 

especial, não só pela peculiaridade das hipóteses ali abrangidas como 

também pela indispensabilidade das etapas previstas no curso do 

respectivo procedimento, deverão ser processadas na jurisdição 

comum'"(Des. Paulo Gallotti). LEI Nº 9.099/95 - ART. 3º, II - 

CONSONÂNCIA."Considerando-se que a presente Lei tem natureza 

especial, sua interpretação deve ser restrita aos casos previamente 

definidos neste artigo pelo legislador, excluindo-se, portanto, (...) as 

revisionais de aguéis (Lei nº 8.245/91), art. 68, caput;..." (Joel Dias 

Figueira Júnior, et al.).(TJ-SC - CC: 847750 SC 1988.084775-0, Relator: 

Eder Graf, Data de Julgamento: 05/12/1995, Primeira Câmara de Direito 

Comercial, Data de Publicação: Conflito de competência nº 790, de 

Blumenau.) No mesmo sentido: ENUNCIADO 8 FONAJE – As ações cíveis 

sujeitas aos procedimentos especiais não são admissíveis nos Juizados 

Especiais. Ressalte que a matéria é de ordem pública e deve ser 

declarada até mesmo de ofício pelo juiz, se for o caso, em qualquer tempo 

e grau de jurisdição, enquanto não proferida a sentença de mérito. 

DISPOSITIVO Isto posto, e com fulcro no artigo 485, I do Novo Código de 

Processo Civil, opino pelo INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL, ante o tipo 

de ação ter rito próprio. Sem custas e honorários, conforme inteligência 

dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se 

os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº. 9.099/95. Guilherme Audax Cezar Fortes Juiz Leigo Vistos, Homologo o 

projeto de sentença acima. P. Leste-MT, 29.07.2018. Eviner Valério - Juiz 

de Direito
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(ADVOGADO)
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PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 1000417-12.2018.8.11.0037 

Promovente: WENDELL VIEIRA DE MORAES Promovido: TELEFONICA 

BRASIL 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 WENDELL 

VIEIRA DE MORAES em face de TELEFONICA BRASIL S.A. Devidamente 

citada, a reclamada apresentou contestação tempestiva. A audiência de 

conciliação restou infrutífera. FUNDAMENTO E DECIDO Analisando o 

processo verifico que encontra-se consubstanciado o bastante para 

julgamento sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo 

pelo qual passo ao julgamento antecipado do mérito, conforme faculta o 

artigo 355, I, do Código de Processo Civil e com fundamento nos princípios 

da celeridade e economia processual. No caso em apreço, aplico a Lei 
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8.078/90, eis que presentes os elementos da relação de consumo. De um 

lado a consumidora nos termos do artigo 2° do CDC. De outro lado, o 

fornecedor conforme dispõe o artigo 3°, caput, da mesma legislação. O 

produto aperfeiçoa-se ao que preceitua o Parágrafo 1 do artigo 3° do CDC. 

Nesse passo, a inversão do ônus da prova encontra-se fundamentada 

nos termos do artigo 6°, VIII, do CDC em face da hipossuficiência técnica, 

científica, informacional e econômica da reclamante na produção de 

provas. Por conseguinte, e diante da responsabilidade objetiva do 

fornecedor de serviços nos termos do art. 14, caput do CDC, necessária a 

aplicação da inversão do ônus da prova, conforme dispõe o art. 6º, VIII do 

CDC, vez que presentes os requisitos vulnerabilidade e hipossuficiência 

técnica/científica da Reclamante na produção de provas técnicas, além da 

notória desvantagem econômica entre as partes. Das Preliminares A 

respeito dos pedidos de indeferimento da petição inicial alegados em sede 

de contestação, não vislumbro enquadramento da presente demanda nos 

casos elencados no artigo 330 do CPC, motivo pelo qual afasto as 

preliminares de mérito vindicadas. Passo à análise do mérito. O requerente 

alega que seus dados foram incluídos indevidamente nos Órgãos de 

Proteção ao Crédito, no entanto nada deve à ré. A empresa requerida por 

sua vez, alega que o débito é devido, bem como que o requerente deixou 

de efetuar o pagamento do débito. Analisando a questão discutida verifico 

que a parte requerida alega suposta dívida, contudo não a comprova. A 

empresa ré não juntou aos autos nenhum documento que comprove a 

legalidade do débito, ao passo que o autor juntou documento do Procon 

pelo qual pode se observar que requereu o cancelamento do plano, bem 

como que a requerida confirmou que após aquela data não seriam 

geradas outras faturas até o cancelamento do plano. Além disso, a fatura 

encaminhada ao Procon como sendo a que estava em atraso na época, foi 

devidamente quitada. Assim, resta configurada a ilícita conduta da 

reclamada que, por sua conta e risco disponibilizou os dados do 

reclamante à consulta pública, qualificando-o como mau pagador quando 

este nada contribuiu com o fato danoso. Por consequência, tenho que a 

declaração de inexistência do débito encontra acolhida na presente 

demanda. Portanto, 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 a reclamada, 

prevaleceu-se da hipossuficiência técnica da reclamante. No momento em 

que a empresa requerida incluiu o nome do autor nos Órgãos de Proteção 

ao Crédito, por uma dívida oriunda do ato ilícito da reclamada, causou a ele 

dano de ordem moral, dada a sensação de ser visto como não é, ou seja, 

mau pagador. Ademais, no presente caso, o dano moral é considerado 

presumido ou in re ipsa, prescindindo-se de comprovação, pois 

insuscetível de demonstração no mundo fático a dor, a angústia, a 

intranquilidade, enfim, o abalo psíquico e quaisquer outras ofensas à 

personalidade da pessoa, haja vista que integra o rol de direito 

extrapatrimoniais e sua exigência de comprovação supera, em muito, os 

limites da razoabilidade. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO EM RECUSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO INDEVIDA 

EM CADASTRO DE INADIMPLENTE. DANO MORAL PRESUMIDO. IN RE 

IPSA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. VALOR RAZOÁVEL. SÚMULA 

7/STJ. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL A PARTIR DO EVENTO DANOSO. 

SÚMULA 54/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta 

Corte Superior possui entendimento uniforme no sentido de que a 

inscrição/manutenção indevida do nome do devedor no cadastro de 

inadimplente enseja o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado a 

própria existência do ato ilícito, cujos resultados são presumidos. 2. A 

quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) não se mostra exorbitante, o 

que afasta a necessidade de intervenção desta Corte Superior. Incidência 

da Súmula 7/STJ. 3. Os juros de mora são devidos a partir do evento 

danoso, conforme enunciado da Súmula 54/STJ. 4. Agravo não provido. 

(STJ - AgRg no AREsp: 346089 PR 2013/0154007-5, Relator: Ministro LUIS 

FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 27/08/2013, T4 - QUARTA 

TURMA, Data de Publicação: DJe 03/09/2013). Forte nessas razões, 

concluo pelo cabimento dos danos morais. Resta, contudo, valorar o 

quantum. Desta feita, entendo cabível a repressão eficiente de todo abuso 

praticado no mercado de consumo, capaz de causar prejuízos aos 

consumidores (art. 4º, VI do CDC) seja material ou moral. Por tais razões, 

considerando que a fixação do quantum deve ser suficiente para evitar 

enriquecimento sem causa ao reclamante, bem como, resultar irrisória 

soma à reclamada, fixo a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de 

danos morais. Ante o exposto, declaro resolvido o mérito da lide, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL e: a. Declaro inexistente o débito no valor 

de R$64,99 (sessenta e quatro reais e noventa e nove centavos), de 

10/04/2017, contrato nº 2112699728 apontado no SPC/SERASA em nome 

do reclamante e efetuado pela reclamada, bem como o cancelamento do 

contrato mencionado; b. 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, 29 de julho 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, 29.07.2018 Eviner 

Valério Juiz de Direito
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PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 1000574-82.2018.8.11.0037 

Promovente: JOELI NERIS DE ALMEIDA 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 JOELI NERIS DE ALMEIDA em 

face de VIVO S.A. Devidamente citada, a reclamada apresentou 

contestação tempestiva. A audiência de conciliação restou infrutífera. 

FUNDAMENTO E DECIDO Analisando o processo verifico que encontra-se 

consubstanciado o bastante para julgamento sendo desnecessária a 

produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento 

antecipado do mérito, conforme faculta o artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil e com fundamento nos princípios da celeridade e economia 

processual. No caso em apreço, aplico a Lei 8.078/90, eis que presentes 

os elementos da relação de consumo. De um lado 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 

requerente alega que seus dados foram incluídos indevidamente nos 

Órgãos de Proteção ao Crédito, no entanto desconhece o débito em 

questão. A requerida por sua vez, alega que o autor utilizou seus serviços 

e não efetuou o pagamento, motivo pelo qual teve seu nome inscrito no rol 

dos inadimplentes. Por fim, afirma que agiu licitamente, bem como não há 

dano moral a ser indenizado. Analisando a questão discutida verifico que 

a parte requerida alega existência de dívida por parte do autor, entretanto 

não comprovou suas alegações. A empresa ré não juntou nenhum 

documento aos autos, sequer juntou tela sistêmica, apenas lançou 

contestação genérica aos pedidos do autor. Dessa forma, resta 

configurada a ilícita conduta da reclamada que, por sua conta e risco 

disponibilizou os dados do reclamante à consulta pública, qualificando-o 

como mau pagador quando esta nada contribuiu com o fato danoso. Por 

consequência, tenho que a declaração de inexistência do débito encontra 

acolhida na presente demanda. Portanto, 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 a 

reclamada, prevaleceu-se da hipossuficiência técnica da reclamante. No 

momento em que a empresa requerida incluiu o nome do autor nos Órgãos 
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de Proteção ao Crédito, por uma dívida oriunda do ato ilícito do reclamado, 

causou a ele dano de ordem moral, dada a sensação de ser visto como 

não é, ou seja, mau pagador. Ademais, no presente caso, o dano moral é 

considerado presumido ou in re ipsa, prescindindo-se de comprovação, 

pois insuscetível de demonstração no mundo fático a dor, a angústia, a 

intranquilidade, enfim, o abalo psíquico e quaisquer outras ofensas à 

personalidade da pessoa, haja vista que integra o rol de direito 

extrapatrimoniais e sua exigência de comprovação supera, em muito, os 

limites da razoabilidade. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO EM RECUSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO INDEVIDA 

EM CADASTRO DE INADIMPLENTE. DANO MORAL PRESUMIDO. IN RE 

IPSA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. VALOR RAZOÁVEL. SÚMULA 

7/STJ. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL A PARTIR DO EVENTO DANOSO. 

SÚMULA 54/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta 

Corte Superior possui entendimento uniforme no sentido de que a 

inscrição/manutenção indevida do nome do devedor no cadastro de 

inadimplente enseja o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado a 

própria existência do ato ilícito, cujos resultados são presumidos. 2. A 

quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) não se mostra exorbitante, o 

que afasta a necessidade de intervenção desta Corte Superior. Incidência 

da Súmula 7/STJ. 3. Os juros de mora são devidos a partir do evento 

danoso, conforme enunciado da Súmula 54/STJ. 4. Agravo não provido. 

(STJ - AgRg no AREsp: 346089 PR 2013/0154007-5, Relator: Ministro LUIS 

FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 27/08/2013, T4 - QUARTA 

TURMA, Data de Publicação: DJe 03/09/2013). Forte nessas razões, 

concluo pelo cabimento dos danos morais. Resta, contudo, valorar o 

quantum. Desta feita, entendo cabível a repressão eficiente de todo abuso 

praticado no mercado de consumo, capaz de causar prejuízos aos 

consumidores (art. 4º, VI do CDC) seja material ou moral. Ainda, para a 

fixação do quantum indenizatório, é necessário observar que em nome do 

autor há outra negativação posterior no valor de R$300,00 (trezentos 

reais) promovida por Cantão-MT, que não foi contestação e nem foi objeto 

de ação desconstitutiva, o que implica em redução do quantum 

indenizatório. Vejamos: “REPARAÇÃO DE DANOS. AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS 

MORAIS IN RE IPSA CONFIGURADO. EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO 

POSTERIOR QUE DEVE SER CONSIDERADA NA MENSURAÇÃO DO 

VALOR DA INDENIZAÇÃO. QUANTUM MINORADO. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71006997563, Segunda 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Vivian Cristina 

Angonese Spengler, Julgado em 13/12/2017).” (Grifo nosso) 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$ 2.000,00 (dois mil reais) a 

título de danos morais. Ante o exposto, declaro resolvido o mérito da lide, 

JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL e: a. Declaro inexistente o débito 

no valor de R$ 131,87 (cento e trinta e um reais e oitenta e sete centavos), 

de 26/10/2014, contrato nº 0208157328, apontado no SPC/SERASA em 

nome do reclamante e efetuado pela reclamada; b. Condeno a ré ao 

pagamento de R$2.000,00 (dois mil reais) de indenização por danos 

morais, cujo valor há de ser corrigido monetariamente pelos índices oficiais 

do INPC/IBGE, acrescida de juros legais de 1% ao mês, ambos, contados 

da data desta sentença. Sem ônus sucumbenciais e custas, face o 

disposto no artigo 55, da Lei nº 9.099/95. Publicado no PJE. Remeto o 

Projeto de Sentença a análise e homologação do MM. Juiz de Direito, com 

base no art. 40, da Lei 9.099/95. Primavera do Leste, 29 de julho 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, 29.07.2018 Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005179-71.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ESUD - ESCOLA SUPERIOR DE DIREITO DE PRIMAVERA DO LESTE LTDA. - 

ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GENIQUESLE SOARES SAMPAIO OAB - MT0019965A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIVINA APARECIDA DA SILVA E SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1005179-71.2018.8.11.0037. REQUERENTE: ESUD - ESCOLA SUPERIOR 

DE DIREITO DE PRIMAVERA DO LESTE LTDA. - ME REQUERIDO: DIVINA 

APARECIDA DA SILVA E SILVA VISTOS. Dispensado o relatório (art. 38, 

caput, da lei nº 9.099/95). Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA PARCIAL DE DÉBITO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO 

C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA C/C DANOS MORAIS, em 

trâmite entre as partes acima identificadas. Alega, em síntese, que realizou 

negócio jurídico com a parte requerida, emitindo, para tanto, 01 (um) 

cheque no valor de R$ 5.539,72 (cinco mil quinhentos e trinta e nove reais 

e setenta e dois centavos), com vencimento para o dia 09/05/2018, 

todavia, em razão de alguns contratempos, diz que não conseguiu adimplir 

com a integralidade da dívida, e que após tratativas verbal, realizou o 

pagamento parcial do débito, na importância de R$ 2.500,00 (dois mil e 

quinhentos reais), restando o pagamento do saldo devedor combinado 

para momento posterior, com as devidas correções. Todavia, em que pese 

o acordo verbal, a requerida repassou o cheque a terceiros, que passou a 

exigir da autora o pagamento integral do cheque, desconsiderando, 

contudo, o pagamento parcial do débito, fato que levou a autora a sustar o 

título. Que diante disso, a requerida protestou o cheque em 12/07/2018, o 

que causou sérios prejuízos a promovente. A par disso, pretende a 

requerente a concessão de tutela antecipada de urgência, para exclusão 

do seu nome junto aos órgãos de restrição ao crédito (SPC/SERASA) e a 

sustação do protesto. Requereu ainda autorização para efetuar o depósito 

judicial do valor correspondente ao saldo devedor, na quantia de R$ 

3.039,72 (três mil, trinta e nove reais e setenta e dois centavos) com as 

devidas correções. É o breve relato. Decido. O processo deve ser extinto 

sem julgamento do mérito, uma vez que havendo procedimento especial 

para a ação de Consignação em Pagamento, inviável o seu 

processamento pelo rito estabelecido na Lei 9.099/95. Isto porque 

cuida-se de ação com procedimento especial, cujo regramento é previsto 

nos artigos 539 a 549, do CPC/2015. Confirmando esse posicionamento, o 

enunciado n.º 08 do FONAJE, dispõe, in verbis: “As ações cíveis sujeitas 

aos procedimentos especiais não são admissíveis nos Juizados 

Especiais”. No mesmo sentido é a jurisprudência: RECURSO INOMINADO. 

AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C INDENIZATÓRIA POR 

DANOS MORAIS. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. 

PROCEDIMENTO INCOMPATÍVEL. EXTINÇÃO DO FEITO. Pedido de 

consignação em pagamento. Procedimento que não encontra amparo no 

procedimento do Juizado Especial Cível, podendo ser postulado mediante 

ação própria, no Juízo Comum. Sentença reformada, para que o feito seja 

extinto, sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, II, da Lei 9.099/95. 

PROCESSO EXTINTO, DE OFÍCIO. UNÂNIME. (Recurso Cível Nº 

71006964019, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 22/11/2017). RECURSO 

INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E 

MORAIS. CONTRATO DE ENSINO TÉCNICO. CONSIGNAÇÃO EM 

PAGAMENTO. INCOMPATÍVEL COM PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL. MENSALIDADES EM DÉBITO. AUSÊNCIA DE PROVA DE 

COBRANÇA ABUSIVA. NECESSIDADE DE MATRÍCULA PARA 

FREQÜÊNCIA ÀS AULAS E CÔMPUTO NA CHAMADA. SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO MANTIDA POR SEUS FUNDAMENTOS. 

RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71007254188, Quarta Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Glaucia Dipp Dreher, Julgado 

em 15/12/2017). Posto isso, JULGO EXTINTO o processo, sem julgamento 

do mérito, na forma do artigo 51, II, da Lei 9.099/95. Sem custas e 

honorários advocatícios (art. 55, caput, da Lei nº 9.099/95). Com o trânsito 

em julgado, promovam-se as baixas devidas e arquive-se. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Primavera do Leste/MT, 30 de julho de 2018. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 194451 Nr: 5947-48.2017.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDENI PEREIRA FILHO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA ROSA DE REZENDE 

HOSHIKA - OAB:12102/MT, WILLIAN DIAS CAVERSAN - OAB:MT/17543

 Código 194451

 1. Defiro o pedido de redesignação da audiência formulado pela advogada 

Maria Rosa de Rezende Hoshika de fls. 84/87.

2. Assim, redesigno a audiência de instrução para 19.11.2018, às 17:00 

horas.

Intimem-se e se cumpra.

Primavera do Leste, 20 de julho de 2018.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 211597 Nr: 4791-88.2018.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LESSANDRO GOMES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Frank Sinara Resende de 

Oliveira - OAB:OAB-MT 20.245-0, Valter da Silva Costa - 

OAB:OAB-MT 9704-A

 Código 211597

Vistos, etc.

1. Designo o dia 08/08/2018 às 17:15 horas, para realização do ato 

deprecado.

2. Oficie-se o juízo deprecante informando a data da audiência designada.

Intimem-se e se cumpra.

Primavera do Leste, 26 de julho de 2018.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 109732 Nr: 8879-19.2011.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÁLVARO MENEZES - OAB:MT 

13.322

 Ante o exposto, revogo a prisão preventiva decretada às fls. 56/56v, e 

concedo liberdade provisória, ao acusado ANTONIO CARLOS DALSOTO, 

mediante termo de comparecimento a todos os atos do processo, 

proibição de se mudar da cidade onde reside, sem autorização do juízo ou 

dela se ausentar por mais de 8 dias sem prévia comunicação, e, ainda, 

mediante sua citação pessoal, sob pena de revogação, nos termos dos 

arts. 310, parágrafo único e 328, ambos do CPP.Outrossim, não 

verificadas as hipóteses do art. 397 do CPP, designo audiência de 

instrução para 04/10/2018 as 17:30 horas, onde serão ouvidos o(a) 

ofendido(a), as testemunhas de acusação e defesa e o(a) 

acusado(a).Expeça-se alvará de soltura em favor do réu. Intimem-se e se 

cumpra.Primavera do Leste, 26 de julho de 2018. ALEXANDRE DELICATO 

PAMPADO Juiz de Direito

Comarca de Sorriso

1ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003772-21.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIA CAROLINA VOLLET CUNHA OAB - MT0009233A (ADVOGADO)

JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN OAB - MT3103/A (ADVOGADO)

MARCELO TADEU FRAGA OAB - MT0007967A (ADVOGADO)

CARLOS EDUARDO GOMES OAB - PR70642 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA VARGAS DA SILVA (REQUERIDO)

ERVINO DE OLIVEIRA VARGAS (REQUERIDO)

MARI IVETE VARGAS (REQUERIDO)

JOSE SIDNEI ALVES DA SILVA (REQUERIDO)

 

1003772-21.2018.8.11.0040 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, 30 de julho de 2018.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003920-32.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS SIQUEIRA CARVALHO (REQUERIDO)

 

1003920-32.2018.8.11.0040 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 preparo da presente Carta Precatória, sob pena de devolução 

sem cumprimento. 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, 30 de julho de 2018.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003768-81.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRONEGOCIO 

SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIDNEY PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - SP182679 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO ALEXANDRE DE PADUA (REQUERIDO)

MAGDA MARIANI PASTRO (REQUERIDO)

 

1003768-81.2018.8.11.0040 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, 30 de julho de 2018.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL
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Processo Número: 1003866-66.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANNE DA SILVA MARJORY SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO AUGUSTO DE MOURA OAB - SP97975-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MEGATRANZ TRANSPORTES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA MASKOW MORALES OAB - SP272460 (ADVOGADO)

Outros Interessados:

JOSE ARMANDO DA GLORIA BATISTA OAB - SP41775 (ADVOGADO)

DANIELA BENES SENHORA HIRSCHFELD OAB - SP171674 (ADVOGADO)

CHUBB DO BRASIL COMPANHIA DE SEGUROS (DENUNCIAÇÃO À LIDE)

 

Autos n. 1003866-66.2018.8.11.0040. Vistos etc. Para cumprimento do ato 

deprecado, DESIGNO o dia 03 de Outubro de 2018, às 15h30min. 

COMUNIQUE-SE o Juízo Deprecante. CUMPRA-SE, expedindo-o 

necessário. Às providências. Sorriso/MT., 27 de Julho de 2018. Paula 

Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003866-66.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANNE DA SILVA MARJORY SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO AUGUSTO DE MOURA OAB - SP97975-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MEGATRANZ TRANSPORTES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA MASKOW MORALES OAB - SP272460 (ADVOGADO)

Outros Interessados:

JOSE ARMANDO DA GLORIA BATISTA OAB - SP41775 (ADVOGADO)

DANIELA BENES SENHORA HIRSCHFELD OAB - SP171674 (ADVOGADO)

CHUBB DO BRASIL COMPANHIA DE SEGUROS (DENUNCIAÇÃO À LIDE)

 

1003866-66.2018.8.11.0040 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$ 1.034,30. Sorriso/MT, 30 de julho de 2018.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003476-67.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO HUMBERTO ALVES DE FREITAS (REQUERENTE)

RAFAEL PIVA BATTAGLINI (REQUERENTE)

RENATO ALVES DE FREITAS (REQUERENTE)

MOACYR BATTAGLINI (REQUERENTE)

AGROVERDE AGRONEGOCIOS E LOGISTICA LTDA (REQUERENTE)

AGROPECUARIA TABATINGA LTDA (REQUERENTE)

CENTRO OESTE AGROPECUARIA LTDA - ME (REQUERENTE)

CENTRO NORTE INSUMOS AGRICOLAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALVES ATHAIDE OAB - MT0011858S (ADVOGADO)

DAVID GARON CARVALHO OAB - MT19440/O (ADVOGADO)

AMANDA GABRIELA GEHLEN OAB - MT19506/O (ADVOGADO)

ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA OAB - MT6565/O (ADVOGADO)

BRUNO GARCIA PERES OAB - MT0014280A-B (ADVOGADO)

RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS OAB - MT0012093A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J. GAMA SILVA - ME (REQUERIDO)

Outros Interessados:

BOM JESUS AGROPECUARIA LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

AGRICOLA M K LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA OAB - MT7074/O (ADVOGADO)

MARTINELLI ADVOCACIA EMPRESARIAL (TERCEIRO INTERESSADO)

BRICKELL S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

INDIANARA PAVESI PINI SONNI OAB - PR39808 (ADVOGADO)

RUY JANONI DOURADO OAB - SP128768 (ADVOGADO)

DU PONT DO BRASIL S A (TERCEIRO INTERESSADO)

JOSE ANUNCIATO SONNI OAB - PR32240 (ADVOGADO)

JAMES LEONARDO PARENTE DE AVILA OAB - MT5367/O (ADVOGADO)

AMANDA CARINA UEHARA PAULA OAB - MT0021387A (ADVOGADO)

FERTIMIG FERTILIZANTES LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

BS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 

PADRONIZADOS (TERCEIRO INTERESSADO)

JOSE FREDERICO CIMINO MANSSUR OAB - SP194746 (ADVOGADO)

BANCO DO BRASIL S.A (TERCEIRO INTERESSADO)

ELIZETE RAMALHO GERINO OAB - MT5614/O (ADVOGADO)

JOAO JOAQUIM MARTINELLI OAB - SC0003210A (ADVOGADO)

ERLAN DE OLIVEIRA COSTA OAB - MT19176/O (ADVOGADO)

MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA. (TERCEIRO INTERESSADO)

NUFARM INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA S.A. (TERCEIRO 

INTERESSADO)

GUILHERME MARTINI (CUSTOS LEGIS)

STOLLER DO BRASIL LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA OAB - MT0014690A 

(ADVOGADO)

AUTO POSTO TIBIRISSA III LTDA - EPP (TERCEIRO INTERESSADO)

DARIEL ELIAS DE SOUZA OAB - MT11945/B-B (ADVOGADO)

ROTAM DO BRASIL AGROQUIMICA E PRODUTOS AGRICOLAS LTDA 

(TERCEIRO INTERESSADO)

EDUARDO JULIANI AGUIRRA OAB - SP250407 (ADVOGADO)

ABJ COMERCIO AGRICOLA LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

CINARA CAMPOS CARNEIRO OAB - MT8521/O (ADVOGADO)

VALUATION CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. (TERCEIRO 

INTERESSADO)

FERNANDO BILOTTI FERREIRA OAB - SP247031 (ADVOGADO)

JULIANO MARTIM ROCHA OAB - SP253333 (ADVOGADO)

AMERRA AGRI ADVANTAGE FUND, L.P. (TERCEIRO INTERESSADO)

BANCO PAN S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)

AMERRA AGRI OFFSHORE MASTER FUND II, LP (TERCEIRO 

INTERESSADO)

NIDERA SEMENTES LTDA. (TERCEIRO INTERESSADO)

AMERRA AGRI MULTI STRATEGY FUND, L.P. (TERCEIRO INTERESSADO)

W. WEST CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

AMERRA AGRI OPPORTUNITY FUND LP (TERCEIRO INTERESSADO)

JOAO BATISTA FERREIRA OAB - MT0010962A (ADVOGADO)

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (TERCEIRO INTERESSADO)

IMPROVE CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI (TERCEIRO INTERESSADO)

BANCO BTG PACTUAL S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)

FABIO LUIS NASCIMENTO DOS SANTOS DA MOTA OAB - BA19615 

(ADVOGADO)

AMERRA LATIN AMERICA FINANCE, LLC (TERCEIRO INTERESSADO)

ZAMBIAZI, DAMASO SOCIEDADE DE ADVOGADOS - EPP (TERCEIRO 

INTERESSADO)

GIANPAOLO ZAMBIAZI BERTOL ROCHA OAB - MG86425 (ADVOGADO)

MARCELO SALVI OAB - SC40989 (ADVOGADO)

ITAU UNIBANCO S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

LUIZ RODOLFO FONZAR - ME (TERCEIRO INTERESSADO)

NELSON FEITOSA JUNIOR OAB - MT8656/O (ADVOGADO)

JP ADVISORY ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

LUIZ CARLOS CACERES OAB - PR26822 (ADVOGADO)

ARAGUAIA AGRICOLA LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

MOURAD ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP (TERCEIRO 

INTERESSADO)

LUANA DE ALMEIDA E ALMEIDA BARROS OAB - MT7381/O 

(ADVOGADO)

GUILHERME DAMASO LACERDA FRANCO OAB - MG118117 

(ADVOGADO)

WILLIAM CARMONA MAYA OAB - SP257198 (ADVOGADO)

DOMICIO DOS SANTOS NETO OAB - SP113590 (ADVOGADO)

MARIELLE PINFILDI SIMOES DO VALLE OAB - MG102879 (ADVOGADO)

FERNANDO DENIS MARTINS OAB - SP0182424-A (ADVOGADO)

WILLIAM JOSE DE ARAUJO OAB - MT3928/O-O (ADVOGADO)
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RUDIMAR ROMMEL OAB - MT0008238A-B (ADVOGADO)

Noeli Ivani Alberti OAB - MT4061 (ADVOGADO)

DANIEL VIANA DE MELO OAB - SP309229 (ADVOGADO)

BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E 

VALORES MOBILIARIOS S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

BRENO HENRIQUE DA FONSECA VITORINO OAB - SP363392 

(ADVOGADO)

PATRIA CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

MULTISSETORIAL (TERCEIRO INTERESSADO)

CRISTIANO ALCIDES BASSO OAB - MT0006252A (ADVOGADO)

MONSANTO DO BRASIL LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

FABRICIO ROCHA DA SILVA OAB - SP206338 (ADVOGADO)

ADMINISTRADOR JUDICIAL (TERCEIRO INTERESSADO)

FERNANDO BRUGNEROTTO OAB - MT0013710S (ADVOGADO)

BRUNO OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0009237A (ADVOGADO)

FELIPE HENRIQUES DRYGALLA MOREIRA OAB - SP356168 (ADVOGADO)

RENATA VASCONCELOS RODRIGUES OAB - MG142794 (ADVOGADO)

SORAYA CALIGUER FARIA OAB - MG142782 (ADVOGADO)

DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

RODRIGUES & RAMOS ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP (TERCEIRO 

INTERESSADO)

ADAMA BRASIL S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

HELIO MORETZSOHN DE CARVALHO JUNIOR OAB - SP358087 

(ADVOGADO)

FERNANDO HACKMANN RODRIGUES OAB - RS0018660A (ADVOGADO)

OSMAR ARCIDIO MAGGIONI OAB - MT12370/A (ADVOGADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

RICARDO DE ABREU BIANCHI OAB - SP345150 (ADVOGADO)

ALEXANDRE VIEGAS OAB - MT9321/A (ADVOGADO)

LUIS ARMANDO SILVA MAGGIONI OAB - MT14733/A (ADVOGADO)

ANTONIO LEOPARDI RIGAT GARAVAGLIA MARIANNO OAB - SP310592 

(ADVOGADO)

NANCY GOMBOSSY DE MELO FRANCO OAB - SP185048 (ADVOGADO)

ORO AGRI BRASIL PRODUTOS PARA AGRICULTURA LTDA. - ME 

(TERCEIRO INTERESSADO)

THIAGO SOARES GERBASI OAB - SP300019 (ADVOGADO)

FERNANDA GIBERTONI OAB - SP296757 (ADVOGADO)

RAVENALA S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

SICREDI CENTRO NORTE (TERCEIRO INTERESSADO)

ANA ANGELICA GIARGERI CARNEIRO FERNANDES OAB - SP104106 

(ADVOGADO)

ANAXIMENES RAMOS FAZENDA OAB - RS46202 (ADVOGADO)

PRISCILA MARIA CARVAS MONTEIRO DE SA DUARTE OAB - SP252568 

(ADVOGADO)

MARCELO LAMEGO CARPENTER FERREIRA OAB - RJ92518 

(ADVOGADO)

FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA. (TERCEIRO INTERESSADO)

MARCO AURELIO DE ALMEIDA ALVES OAB - SP284884 (ADVOGADO)

BANCO BRADESCO S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)

JOAO LUCAS PASCOAL BEVILACQUA OAB - SP357630 (ADVOGADO)

CASA BUGRE MT DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA 

(TERCEIRO INTERESSADO)

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

CELSO LUIZ SIMOES FILHO OAB - SP183650 (ADVOGADO)

Marcos Aurélio Alves Teixeira OAB - PR38225-A (ADVOGADO)

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO)

MARCELO ALEXANDRE LOPES OAB - SP160896 (ADVOGADO)

THIAGO PEIXOTO ALVES OAB - RJ155282 (ADVOGADO)

EDUARDO MENDES DE OLIVEIRA PECORARO OAB - SP196651 

(ADVOGADO)

RODRIGO BARRETO COGO OAB - SP164620 (ADVOGADO)

LIANA MARA COCCO OAB - MT7134/O (ADVOGADO)

LUIZ CARLOS MALHEIROS FRANCA OAB - RJ163989 (ADVOGADO)

FABIA CAROLINA MORETTO RIZZATO RODRIGUES OAB - MT0009301A 

(ADVOGADO)

MARCOS DE REZENDE ANDRADE JUNIOR OAB - SP0188846A 

(ADVOGADO)

 

Autos nº 1003476.67.2016.8.11.0040 Vistos etc. Consta do Id. 13219057 

requerimento formulado pela credora BS Master Fundo de Investimento em 

Direito Creditórios, a qual afirma ter celebrado com a Recuperanda 

Agroverde Cédulas de Crédito Bancário nºs 72 e 235, pelas quais restou 

constituído, entre outras garantias, a alienação fiduciária do imóvel objeto 

da matrícula nº 33.258 do CRI de Sorriso, MT, de propriedade da terceira 

garantidora Por do Sol Urbanizações Ltda, a qual não integra o polo ativo 

da demanda. Diante disso e, considerando que não se trata de bem 

essencial ao funcionamento do Grupo Agroverde, requer seja 

reconhecido seu direito em prosseguir com os atos de consolidação da 

propriedade do bem. Seguindo, pela petição de Id. 13364459, a credora 

Ravenala S/A vem à Juízo informar fato novo consistente na inutilização 

da Fazenda Planalto (matrícula nº 16.194), requerendo seja declarada que 

não se trata de bem essencial às atividades das Recuperandas e, via de 

consequência, autorizando a pratica de dos atos de execução 

decorrentes da garantia consubstanciada na alienação fiduciária do bem. 

O requerimento veio instruído com os documentos de Id. 13364472 e ss. 

Em seguida, as Recuperandas requereram a juntada de cópia do Agravo 

de Instrumento por elas interposto perante o TJMT, Id. 13364470. Juntada 

da decisão proferida nos autos do AI 1005417.07.2018.8.11.0000 

interposto por Agravante Ravenala S/A, tendo sido indeferido o efeito 

ativo almejado, Id. 13372078. Ato contínuo, consta outra decisão proferida 

nos autos do AI 1003324.71.2018.8.11.0000 interposto pelas 

Recuperandas, cuja liminar também foi indeferida no que tange a emissão 

de certidão positiva com efeitos negativos, Id. 13449158. Posteriormente, 

aportou nestes autos nova decisão proferida pelo Exmo Desembargador 

Relator, o qual reconsiderou a decisão anteriormente proferida, para o dia 

de determinar à SEFAZ a expedição da certidão positiva com efeitos 

negativos de débitos fiscais, Id. 13618234. Administrador Judicial 

manifestou-se sobre o pedido da credora Ravenala S/A, opinando pelo 

indeferimento do pleito apresentado, face a essencialidade do bem à 

atividade produtiva das Recuperandas, principalmente por se tratar de 

sede do núcleo produtivo da Fazenda Planalto, conforme se vê do Id. 

13715716. A manifestação em questão veio acompanhada de 

documentos, Id. 13715788. De outro norte, manifestaram-se as 

Recuperandas, consoante petição de Id. 13716673. Relativamente ao 

pedido de Id. 13219057 de autoria do credor BS Master Fundo de 

Investimento em Direito Creditórios, bem como ao requerimento de Id. 

13364459 formulado pela credora Revenala S/A, reiteram a impossibilidade 

de consolidação da propriedade fiduciária até a realização da Assembleia 

Geral de Credores, a qual está prevista para o próximo dia 09, anotando 

ainda que a matéria já foi exaurida em sede de recurso. A manifestação 

das Recuperandas também veio instruída com documentos, consoante se 

infere do Id. 13716681 e ss. Por fim, a credora reitera os argumentos 

anteriormente apresentados, requerendo lhe seja autorizado a prática de 

atos de execução com relação à Fazenda Planalto (matrícula nº 16.194), 

visto não se tratar de bem essencial às atividades das Recuperandas, Id. 

13812656. Administrador Judicial requer a expedição de alvará 

relativamente aos seus honorários, consoante decisão de Id. 13179225. 

Reiteração do requerimento anterior apresentado pela credora Ravenala 

S/A, Id. 14001615, o qual veio instruído com laudo técnico, Id. 14001579 e 

ss. Juntada de decisão proferida nos autos dos Embargos de Declaração 

apresentado em relação ao acórdão proferido no AI 

1003911.64.2016.8.11.0000, o qual foi reconhecido e parcialmente 

provido, Id. 14121251. É o breve relato. Decido. De largada, passo a 

examinar os requerimentos apresentados pelos credores BS Master 

Fundo de Investimento em Direito Creditórios e Revenala S/A, os quais 

constam dos Ids. 13219057 e Id. 13364459, respectivamente. Ao formular 

seu requerimento, a credora BS Master Fundo de Investimento em Direito 

Creditórios afirma que a Recuperanda Agroverde e a credora peticionante 

celebraram Cédulas de Crédito Bancário nºs 72 e 235, pelas quais restou 

constituído, entre outras garantias, a alienação fiduciária do imóvel objeto 

da matrícula nº 33.258 do CRI de Sorriso, MT, de propriedade da terceira 

garantidora Por do Sol Urbanizações Ltda, a qual não integra o polo ativo 

da demanda. Diante disso e, considerando que não se trata de bem 

essencial ao funcionamento do Grupo Agroverde, requer seja 

reconhecido seu direito em prosseguir com os atos de consolidação da 

propriedade do bem. Por sua vez, a credora Ravenala S/A ratifica a 

situação envolta sobre o imóvel denominado Fazenda Planalto, matrícula nº 

16.194 do CRI de Chapada dos Guimarães, que originariamente foi dado 

em alienação fiduciária ao Banco BBM, posteriormente cedido à ora 

requerente, para garantia de crédito assumida pela Recuperanda 

Agroverde. Segue asseverando que embora não se trate de credora 

submetida ao processo recuperancional, já credora fiduciária, até o 
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presente momento não logrou executar sua garantia, em razão da alegada 

essencialidade do bem às atividades da Recuperanda. Todavia, segue 

discorrendo no sentido de desmontar a alegada essencialidade, narrando 

que a fazenda encontra-se totalmente abandonada. Enfim, conclui-se do 

exame dos requerimentos acima relatados que ambos os credores 

pretendem, sob argumentos diversos (bem de propriedade de terceira 

garantidora e ausência de essencialidade do bem), lhe seja reconhecido o 

direito de prosseguir com os atos de consolidação da propriedade dos 

bens objetos das matrículas acima relacionadas. Sobre o tema em voga, 

reitero nesta oportunidade o texto do art. 6º da Lei de Recuperação 

Judicial e Falência: “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. ... § 4o Na recuperação 

judicial, a suspensão de que trata o caput deste artigo em hipótese 

nenhuma excederá o prazo improrrogável de 180 (cento e oitenta) dias 

contado do deferimento do processamento da recuperação, 

restabelecendo-se, após o decurso do prazo, o direito dos credores de 

iniciar ou continuar suas ações e execuções, independentemente de 

pronunciamento judicial.” Renovando o já exposto anteriormente acerca da 

matéria, convém anotar que apesar de Lei de Recuperação Judicial, em 

seu artigo 6º, § 4º prever a improrrogabilidade do período de blindagem, 

sabe-se que a jurisprudência brasileira mitigou o referido prazo legal, 

sendo pacífico o entendimento do STJ de que o stay period pode ser 

prorrogado quando comprovada a sua necessidade para o sucesso da 

recuperação e, desde que, não evidenciada negligência da recuperanda. 

Com dito naquela oportunidade, a prorrogação do stay period é possível 

em prol do objetivo maior da recuperação judicial, instituto este que busca 

viabilizar a superação da crise econômico-financeira da devedora, como 

forma de preservar a empresa (art. 47 LRF) e resguardar sua função 

social, o que contempla a manutenção de sua fonte produtora, bem como 

o emprego dos trabalhadores. No caso em apreço, quando da realização 

da Assembléia Geral de Credores convocada por este Juízo, restou 

aprovada a suspensão da Assembléia, designando-se o dia 09 próximo às 

09h:00min para continuidade da mesma, no mesmo local (Auditório da 

OAB/Sorriso, conforme consta da ata, evento 12382766. Desse modo, os 

credores das Recuperandas, em decisão assemblear soberana, 

deliberaram pela suspensão dos trabalhos e designação de nova data 

para continuidade da Assembléia, não tendo havido até o presente 

momento, aprovação ou rejeição do plano de recuperação judicial 

apresentado pelas Recuperandas, não cabendo a este Juízo, em flagrante 

afronta à decisão Assembléia, decretar o fim do período de blindagem. 

Outrossim, contrariando a afirmativa das credoras, esta magistrada, 

pautando-se, inclusive, pela vistoria in loco realizada pelo Administrador 

Judicial, o qual funciona como uma espécie de longa manus do Juízo, 

conclui que os imóveis objeto das matrículas 16.194 do CRI de Chapada 

dos Guimarães (Ravenala S/A) e 33.258 do CRI de Sorriso (BS Master 

Fundo de Investimento em Direito Creditórios) preservam a característica 

de bem essencial à atividade empresarial das Recuperadas, situação, 

inclusive já reconhecida pelo E. TJMT quando do julgamento do Agravo de 

Instrumento nº 1003911.64.2016.8.11.0000. No ponto, convém reproduzir 

a anotação do Sr. Administrador Judicial no sentido de que o imóvel sobre 

o qual recai o requerimento da credora Ravenala S/A constitui um dos 

imóveis que compõem o núcleo produtivo da Fazenda Planalto. Aliás, 

restou constatado que o referido imóvel abrange uma área urbanizada de 

3,2ha onde está fixada a sede do núcleo da Fazenda Planalto, a qual 

contém alojamento dos funcionários, refeitório, oficina, criação de animais 

e armazenamento de máquinas agrícolas (Id. 13715732) Nesse linear, 

conclui-se que o imóvel objeto da matrícula nº 16.194 do CRI de Chapada 

dos Guimarães compõe um núcleo maior que inexoravelmente deve ser 

considerando essencial à atividade das Recuperandas, visto que nele 

está inserida toda a estrutura física necessária para exploração da 

atividade agrícola da área maior denominada Fazenda Planalto. Mas não é 

só. Os apontamentos feitos pela credora Ravenala S/A no sentido de 

desconstituir a essencialidade do bem, ao argumento de que se encontra 

praticamente ‘abandonado’, foram suficientemente esclarecidos pelas 

Recuperandas quando de sua impugnação e acham-se amparados por 

laudo técnico firmado pelo Engenheiro Agrícola Amandio Gehlen CREA PR 

030945/D, após visita in loco, verificação de documentos, entrevistas com 

responsáveis e relatório fotográfico, consoante deflui-se do Id. 13716691. 

Segundo as Recuperandas, balizadas pelo laudo acima referido, as áreas 

abandonadas a que faz referência a credora Ravenala S/A cuidam-se, na 

verdade, de áreas de preservação ambiental. Já as alegadas falhas de 

plantio, tratam-se de faixas onde foram instalados drenos para 

escoamento das águas de chuva. Mas não é só. As Recuperandas 

também justificaram de forma satisfativa o que a credora denomina de 

‘mato competição’ e ‘solo exposto’, esclarecendo que, na data em que a 

imagem foi realizada (07/05/2018), é absolutamente normal não haver 

culturas, o que dá ensejo ao estabelecimento das ervas daninhas. 

Relativamente a ausência do plantio do milho safrinha, as Recuperandas 

explicaram que houve um atraso na colheita da soja, o que, 

consequentemente afetou o plantio da safrinha de milho. Também 

informam que, em razão da climática, a fazenda passa por um trabalho de 

aplicação de calcário, fato este também foi relatado pelo Administrador 

Judicial quando de sua visita in loco. Logo, com relação a safrinha de 

milho, afirmam que deixaram de efeituar o plantio a fim de evitar prejuízo 

financeiro, situação plenamente compreensível e natural na região, sendo 

de rigor a análise prévia da viabilidade financeira da lavoura. Já com 

relação ao bem pretendido pela credora BS Master Fundo de Investimento 

em Direito Creditórios (matrícula nº 33.258 do CRI de Sorriso), também 

inexiste nos autos prova robusta capaz de desconstituir a essencialidade 

do bem também reconhecida pela Corte Superior quando do julgamento do 

AI 1003911.64.2016.8.11.0000. A propósito, ao impugnar os pedidos em 

exame, relativamente ao bem objeto da matrícula 33.258 do CRI de Sorriso, 

as Recuperandas rememoraram as informações já contida nos autos de 

que de que o imóvel em questão possui 3.750m2, e nele se localiza a sede 

social da Agroverde Agronegócios e Logística Ltda, concentrando a 

gerência contábil, financeira, comercial e operacional das empresas, bem 

como onde estão alocadas suas equipes de atuação, além de armazenar 

significativo estoque de insumos agrícolas. Para arrematar, esclarecem 

que em virtude da localização privilegiada do imóvel, localizado às 

margens da BR 163, trata-se de ponto comercial fundamental à atividade 

das Recuperandas, sendo de fácil acesso às fazendas, além de facilitar o 

escoamento da produção. Nesse toada, malgrado os argumentos trazidos 

pelas credoras, de acordo com as razões acima externadas e, inclusive, 

pronunciado pelo E. Tribunal de Justiça deste Estado ao julgar o AI AI 

1003911.64.2016.8.11.0000, as áreas sobre as quais recaem os 

requerimentos das credoras BS Master Fundo de Investimento em Direito 

Creditórios (matrícula nº 33.258 do CRI de Sorriso) e Ravenala S/A 

conservam-se essenciais às atividades das Recuperandas, inexistindo 

fundamento robusto que autorize o acolhimento dos pedidos 

apresentados. Isto posto, INDEFIRO os requerimentos de formulados pelas 

credoras BS Master Fundo de Investimento em Direito Creditórios e 

Ravenala S/A sob os Ids. 13219057 e 13364459/13812656/14001615, 

respectivamente. Em conformidade com a decisão de Id. 13179225, ante o 

decurso do prazo recursal (Id. 14388362), segue anexo alvará de 

liberação relativamente aos honorários do Administrador Judicial que se 

encontrava depositado nos autos, devendo a Secretaria providenciar o 

imediato encaminhado do mesmo ao Departamento competente do TJMT. 

Por fim, ante a proximidade da Assembleia Geral de Credores, reitero ao 

Administrador Judicial que, na forma do art. 18, § único da lei 11.101/05, 

deverá ser providenciada a publicação de novo edital sempre que for 

incluído credor no quadro geral, tanto trabalhista de ofício (art. 6º, § 2º, da 

lei 11.101/05), quanto retardatários não trabalhistas, estes últimos após a 

prolação da respectiva sentença. Intimem-se. Cumpra-se. Às 

providências. Sorriso/MT, 27 de Julho de 2018. Paula Saide Biagi Messen 

Mussi Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1004071-95.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

WB COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE CEREAIS EIRELI - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDER DE MEIRA COELHO OAB - MT24136/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURICIO FERNANDO DA SILVA (REQUERIDO)

KALINE SANTANA SOUZA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PABLINE SOUZA SILVESTRE OAB - MT25322/O (ADVOGADO)

ETEVALDO CLEVERSON CANCIO BALBINO OAB - MT0018827A 

(ADVOGADO)

LEONARDO DE MATOS OAB - MT0014561A-B (ADVOGADO)
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provisória antecipada em caráter antecedente promovida por FEC COM. 

IMP. E EXP. DE CEREAIS LTDA – EPP em desfavor de MAURICIO 

FERNANDO DA SILVA e KALINE SANTANA DE SOUZA, todos 

devidamente qualificados nos autos. Narra em síntese que firmou junto ao 

primeiro requerido contrato verbal de compra e venda de 2.500 (dois mil e 

quinhentos) sacos de soja, que perfazem 150.000kg, pelo valor de 

R$137.000,00 (cento e trinta e sete mil reais). Segue dizendo que restou 

pactuado que o pagamento se daria mediante embarque sobre rodas do 

produto, condicionado ao faturamento, sendo que no dia 17/07/2018 o 

requerido informou o embarque de parte dos grãos (1.000 sacos de soja), 

requerendo o pagamento, o qual foi realizado pelo autor no importe de R$ 

55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais) através de transferência bancária. 

Ocorre que, os caminhões supostamente carregados não chegaram ao 

destino contratado. Em contato com a transportadora foi informado pelo 

responsável que os caminhões indicados pelo requerido nunca estiveram 

naquele local, estando em Mossoró-RN carregando sal, sem prazo para 

retorno, momento em que o autor se deu conta de que sido vítima de um 

golpe, tendo se dirigido a delegacia e lavrado B.O. Diante do exposto, 

requer em caráter liminar a quebra do sigilo bancário nas contas de 

titularidade dos requeridos junto a instituição Caixa Econômica Federal, 

além do bloqueio judicial no valor de R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil 

reais) na conta dos requeridos. Recebida a inicial, a decisão de Id. 

14349279 deferiu a tutela de urgência vindicada apenas em relação ao 

requerido MAURICIO FERNANDO DA SILVA, procendo-se, ato contínuo a 

busca via BACENJUD, todavia, a medida restou praticamente infrutífera, a 

míngua de valores bloqueados. Ainda nesta oportunidade, indeferiu-se o 

pedido de quebra de sigilo bancário, determinando-se a citação da 

parte-ré. Seguindo, a ré Kaline Santana Souza, devidamente representada 

por seu Advogado, requereu a juntada de termo de acordo nos autos, 

requerendo sua homologação, Id. 14394805. Antes mesmo do exame do 

acordo noticiado, o requerido Maurício Fernando da Silva peticionou nos 

autos, alegando que a manifestação de vontade da requerida quando 

firmado o acordo está eivada de nulidade, requerendo que o acordo não 

seja homologado. Seguindo, novo acordo, supostamente firmado por todos 

os litigantes, todavia, somente subscrito pelo requerido Maurício Fernando 

da Silva foi juntado aos autos, Id. 14406455. Mais adiante, o mesmo termo 

de acordo referido no parágrafo anterior foi anexado aos autos, agora 

somente subscrito pela ré Kaline Santana de Souza, Id. 14406544. Parte 

autora apresenta pedido de reconsideração relativamente a quebra do 

sigilo bancário das contas discriminadas em sua petição, além do bloqueio 

judicial em relação à ré Kaline Santana de Souza, Id. 14409483. É o breve 

relato. Decido. Diante de todos os fatos e eventos ocorridos após o exame 

da tutela de urgência postulada, em especialmente termos de acordo e 

mensagens via whatsapp, entendo por bem estar preenchidos os 

requisitos previstos no art. 300 do CPC com relação à ré Kaline Santana 

de Souza, de modo que estendo os efeitos da medida inicialmente deferida 

em relação à mesma para o fim de proceder o bloqueio judicial, via 

BACENJUD, de valores enventualmente localizados nas contas judiciais de 

titularidade da demandada, até o valor de R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco 

mil reais), conforme operação anexa. Quanto a quebra de sigilo bancário, 

indefiro o pedido de reconsideração apresentado pelas razões já 

expostas anteriormente, bem como em razão de que a busca via 

BACENJUD alcança praticamente todas as instituições financeiras. Desde 

já, designo audiência de conciliação perante o CEJUSC local para o dia 20 

de Agosto de 2018, às 17h00min, oportunidade em que os litigantes 

poderão firmar novo acordo, ou ainda, ratificar o acordo já noticiado nos 

autos. Cumpra-se. Intimem-se. Sorriso/MT., 27 de Julho de 2018. Paula 

Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001781-44.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VERA COMERCIO DE MOVEIS E DECORACOES LTDA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOGLY ADAS COSTA OAB - MT0018094A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EVA FRANCISCA DOS SANTOS - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

KARINA ROMAO CALVO OAB - MT19370/O (ADVOGADO)

 

Autos n° 1001781.44.2017811.0040 Vistos etc. Cuida-se de Ação 

Monitória ajuizada por Vera Comércio de Móveis e Decorações Ltda EPP 

em face de Eva Francisca dos Santos – ME e Eva Francisca dos Santos, 

todos qualificados nos autos, asseverando ser credora das rés da 

quantia original de R$ 11.600,00 (onze mil e seiscentos reais), 

representado por 04 (quatro) cheques anexos a inicial (Id. 6064316), 

instruída com documentos. Decisão inicial, Id. 6762326. Certidão positiva 

de citação, Id. 7351996. Seguindo, consta dos autos Embargos Monitórios 

ofertados pelas requeridas, consoante razões expostas na petição de id. 

8166646, também instruída com documentos. Impugnação aos embargos 

monitórios, Id. 8762357. Requerente/Embargada requer a instauração do 

incidente processual de fraude à execução, conforme razões que 

constam da petição de Id. 9543523. A decisão de Id. 10800125 indeferiu o 

pedido de tutela provisória de urgência, bem como determinou a remessa 

dos autos ao CEJUSC para tentativa de conciliação entre os litigantes. A 

inicial veio instruída com os documentos de fls. 08/22. Despacho inicial, fl. 

23. Regularmente citado e intimado, o requerido apresentou Embargos 

Monitórios, consoante razões expostas na petição de fls. 29/35, 

acompanha dos documentos de fls. 36/40. Sobre os embargos, a parte 

autora manifestou-se às fls. 44/53, juntando nesta oportunidade os 

documentos de fls. 54/59. Parte autora apresenta embargos de 

declaração, Id. 10867229. A tentativa de mediação restou infrutífera, Id. 

12526388. Certificou-se o decurso do prazo sem que a parte adversa 

apresentasse contrarrazões aos embargos de declaração, 12526388. É o 

breve relato. Decido. Com efeito, relativamente aos embargos de 

declaração o atual Código de Processo Civil estabelece que: “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.” “Art. 1.023. Os embargos serão 

opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com 

indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam 

a preparo. § 1º Aplica-se aos embargos de declaração o art. 229. § 2º O 

juiz intimará o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 

(cinco) dias, sobre os embargos opostos, caso seu eventual acolhimento 

implique a modificação da decisão embargada.” Em face da argumentação 

apresentada pela ora embargante, sobeja incontestável que os embargos 

em exame tem como finalidade fundamentar apenas e tão-somente a 

modificação da decisão atacada. Todavia, olvida-se a embargante que, de 

conformidade com o entendimento jurisprudencial majoritário, a decisão 

proferida a partir da análise dos embargos de declaração somente pode 

modificar o conteúdo de um julgado, quando isso for “consequência” da 

correção do ato, o que, não é o caso dos autos, já que, ao contrário do 

que afirma, não se vislumbra na hipótese qualquer dos vícios apontados. 

Sobre a hipótese em voga, vejamos o recente julgado do TJMT: 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO, OBSCURIDADE E 

CONTRADIÇÃO - INEXISTÊNCIA - PRESSUPOSTOS DO ART. 1.022 DO CPC 

- AUSÊNCIA - RECURSO NÃO PROVIDO. "1. Os embargos de declaração, 

conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, 

afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material 

existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O 

julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas 

pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a 

decisão." (EDcl no MS 21.315/DF). "A contradição que justifica o manejo 

dos embargos de declaração é a do julgado com ele mesmo, isto é, aquela 

que revele discrepância entre disposições internas da decisão impugnada. 

O recurso, intentado com esse fundamento, não é adequado para veicular 

pretensão de ajuste do provimento jurisdicional com o entendimento da 

parte acerca de determinada matéria. Em síntese, contradição externa ao 

julgado não enseja oposição de embargos declaratórios. Precedentes." 

(EDcl no AgRg no AREsp 1008359/RJ).” (ED 48042/2017, DES. RUBENS DE 

OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 31/05/2017, Publicado no DJE 02/06/2017) Sendo assim, 

inconcebível os presentes embargos com objetivos infringentes, pois a 

alteração da decisão proferida somente poderia ocorrer como reflexo da 

sua correção por um dos vícios previstos no dispositivo legal supracitado. 

Ademais, urge anotar que pretende a autora ainda não detém título 

executivo, uma vez que não houve a conversão do mandado inicial em 

mandado executivo, sendo tecnicamente incabível na espécie o instituto 

da fraude à execução. Nessa esteira, não havendo vício a ser sanado em 

relação à decisão proferida, recebo, todavia, deixo de acolher os 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1030631/7/2018 Página 155 de 610



embargos de declaração apresentados por Vera Comércio de Móveis e 

Decorações Ltda EPP, mantendo-se a decisão proferida. Vencida a 

análise dos embargos de declaração apresentados e, haja vista que a 

tentativa de conciliação restou frustrada, passo ao saneamento do 

processo. De largada, urge destacar que estando a alegação de litigância 

de má-fé fundada na suposta alteração da verdade fática, a questão 

somente terá condições de ser examinada após conclusão da fase 

processual, de modo que deixo para fazê-lo em momento oportuno. 

Seguem as embargantes alegando a inépcia da inicial, ao argumento de 

que a parte autora/embargada deixou de declinara a causa debendi dos 

cheques que aparelham a presente ação monitória. Entretanto, no ponto, 

razão não assiste aos embargantes, visto que a cobrança de cheques 

prescritos por meio de ação monitória, o credor não precisa provar o 

negócio jurídico subjacente, cabendo às requeridas/embargantes 

demonstrar a existência de fato extintivo, modificativo ou impeditivo do 

direito do autor. Nessa esteira, rejeito a preliminar de inépcia da inicial 

arguida pelas embargantes, anotando que a o ônus da prova acerca da 

inexigibilidade dos cheques recai sobre as requeridas/embargantes. 

Portanto, repelidas as preliminares, presentes as condições da ação e os 

pressupostos processuais, declaro o processo saneado. Em cumprimento 

ao disposto no art. 357 II do atual CPC, anoto que a prova deverá recair 

sobre os seguintes pontos controvertidos: inexigibilidade dos cheques 

representativos do crédito descrito na inicial, sem prejuízo de outros que, 

inclusive, podem ser sugeridos pelos demais litigantes no prazo de 15 

(quinze) dias. Ressalto ainda que, os meios de prova admitidos em 

questão serão o documental e testemunhal. Nos termos do art. 357, III do 

NCPC, anoto que o ônus da prova observará a regra geral, nos termos do 

art. 373 do CPC. Desde já, designo audiência de instrução e julgamento 

para o dia 19 de Setembro de 2018, às 17h00min, ocasião em que, além do 

depoimento pessoal das partes, serão ouvidas as testemunhas arroladas. 

Por oportuno, fixo o prazo comum de 15 (quinze) dias para que as partes 

apresentem rol de testemunhas, observando-se o disposto no art. 354, § 

4º e 5º c.c. 450 e 455, todos do NCPC. Intimem-se. Às providências. 

Sorriso/MT, 27 de Julho de 2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi 

Casagrande Juíza de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001098-07.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ERICA AUXILIADORA DE ARRUDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOGLY ADAS COSTA OAB - MT0018094A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MILTON MENDES (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALDOMIRO DE MORAES SIQUEIRA OAB - MT0003575A-B (ADVOGADO)

CARLOS ALBERTO KOCH OAB - MT0007299A-B (ADVOGADO)

 

Processo: 1001098-01.2017.8.11.0040 Requerente: Erica Auxiliadora de 

Arruda Requerido: José Milton Mendes Vistos, etc. Cuida-se de Ação 

Monitória ajuizada por Erica Auxiliadora de Arruda em desfavor de José 

Milton Mendes, dizendo-se credora do valor de R$31.920,00 (trinta e um 

mil, novecentos e vinte reais), referente ao cheque 852227 do Banco do 

Brasil, emitido em 15 de julho de 2015 e pós datada para o mês de 

setembro do mesmo ano. Com a inicial vieram os documentos de ID 

5043415 e seguintes. Citado, o requerido opôs embargos monitórios, 

apresentando impugnação à justiça gratuita concedida à requerente; e 

preliminares de inépcia da inicial, por não declinar a causa debendi do 

cheque e condenação da requerente em litigância de má-fé por demandar 

dívida já paga. No mérito, requereu a decretação da nulidade do cheque 

por ser decorrente da prática de agiotagem; a repetição do indébito em 

dobro nos termos do art. 940 do Código Civil, e a denunciação da lide ao 

suposto endossante da cártula. A resposta veio acompanhada dos 

documentos de ID 8072744 e seguintes. Impugnação aos embargos, ID 

8725359. É o relatório. Fundamento e decido. Em sede de embargos 

monitórios, o requerido apresentou impugnação à justiça gratuita 

concedida por este Juízo à requerente, ao argumento de que ela é 

advogada militante, com registro ativo na OAB/MT, juntando, para tanto, 

cópia de extratos obtidos junto ao site Jusbrasil para comprovar a 

distribuição de feitos em seu nome. Aduziu, ainda, que não foi juntada 

declaração de hipossuficiência ou outros documentos que pudessem 

comprovar a alegada necessidade de concessão dos benefícios da 

assistência judiciária. Neste ponto, cumpre salientar que as alterações 

trazidas pelo Código de Processo Civil de 2015 permitem ao advogado 

firmar declaração de hipossuficiência em favor de seu assistido, nos 

termos do art. 99, não havendo necessidade de específica declaração de 

hipossuficiência. Ademais, em impugnação à justiça gratuita já concedida, 

cumpre ao impugnante instruir seu pedido com provas que demonstrem o 

contrário, ou seja, que a impugnada teria capacidade econômica para 

suportar os ônus e despesas processuais, de acordo com o art. 7º, da Lei 

1.060 /50; ônus do qual ele não se desincumbiu, tendo em vista que a 

simples juntada de extratos de processo distribuídos em seu nome não 

fazem prova de sua capacidade econômica, devendo, pois, ser mantido o 

benefício. Neste sentido: IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE JUSTIÇA 

GRATUITA. REJEIÇÃO. NECESSIDADE. HIPÓTESE EM QUE A IMPUGNANTE 

NÃO COMPROVOU EFETIVAMENTE A INEXISTÊNCIA OU O 

DESAPARECIMENTO DOS REQUISITOS QUE ENSEJARAM A CONCESSÃO 

DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA. DECISÃO MANTIDA. Recurso de apelação 

improvido.(TJ-SP - Apelação APL 00138357120138260011 SP 

0013835-71.2013.8.26.0011 (TJ-SP)Data de publicação: 21/10/2015) 

Melhor sorte não lhe assiste quanto à pretendida denunciação da lide ao 

suposto endossante Waldemar dos Santos. Informa o embargante ter sido 

o Sr. Waldemar dos Santos quem lhe emprestou a quantia em dinheiro, em 

nome da requerente. Menciona, ainda, que efetuou o pagamento a ele, 

através de dois cheques, com incidência de juros, para que ele 

repassasse a quantia à autora, e, por conseguinte, esta lhe devolvesse o 

cheque dado como caução. Para tanto, juntou a declaração de ID 

8072753. Entrementes, em embargos monitórios, não cabe denunciação 

da lide sob alegação do emitente de que repassou o cheque para terceiro 

estranho aos autos como garantia de dívida, pretendendo, com isso, 

afastar sua responsabilidade em relação ao portador do título. Não há, 

para a hipótese, configuração do artigo 125, inciso II, do Código de 

Processo Civil, não restando, ainda que minimamente caracterizada, a 

obrigação de indenizar, em ação de regresso, do terceiro em questão. 

Deste modo, para o fim pretendido, deverá o embargante se valer de ação 

autônoma apropriada, que não a denunciação. Some-se a isso o fato de 

que o embargante trouxe uma série de exceções com terceiro estranho à 

lide, informando que a quantia foi emprestada em atividade característica 

da prática de agiotagem, e que efetuou o pagamento a este mediante o 

repasse de dois cheques - as quais, entrementes, não são oponíveis à 

embargada, legítima possuidora de cheque nominal. Consoante se 

observa, o embargante não sustentou qualquer vício na emissão das 

cártulas e a mera alegação de que a embargada fazia negócios por 

intermédio do Sr. Waldemar, e que tinha conhecimento do pagamento 

realizado à ele, por si só, não tem o condão de afastar a exigibilidade da 

cártula encartada aos autos. Portanto, prevalece no caso o princípio da 

inoponibilidade das exceções pessoais, nos termos do que dispõe o artigo 

25 da Lei n. 7.357/1985, quando afirma de forma explícita que: "quem for 

demandado por obrigação resultante de cheque não pode opor ao 

portador exceções fundadas em relações pessoais com o emitente, ou 

com os portadores anteriores, salvo se o portador o adquiriu 

conscientemente em detrimento do vendedor". No mais, as preliminares de 

inépcia da inicial por ausência de indicação da causa de pedir e 

condenação nas penas de litigância de má-fé, confundem-se com o 

mérito, e como tal serão analisadas. O feito comporta julgamento imediato, 

nos termos do artigo 355 do Código de Processo Civil, pois a matéria é 

unicamente de direito. Adotando, então, a posição doutrinária e 

jurisprudencial (Súmula 292 do STJ) no sentido de que os embargos têm 

natureza jurídica de contestação, passo à análise do mérito. O STJ tem 

posição pacifica no sentido de que a pretensão relativa ao crédito 

estampado em cheque prescreve em 5 anos, a contar da emissão. Na 

espécie, não foi completado este prazo, de tal modo que não há que se 

falar em prescrição. Com efeito, o cheque encartado aos autos, apesar de 

prescrito para execução, é suficiente para comprovar a existência do 

crédito, uma vez que se nota que o mesmo foi regularmente emitido, se 

encontra formalmente perfeito, e é nominal à requerente/embargada. De 

outro lado, na ação monitória, fundada em cheque prescrito, dispensa-se 

a demonstração da causa subjacente, isto é, a que deu origem a emissão 

dos títulos. Logo, basta a mera apresentação da cártula para ensejar a 

propositura da ação. Neste sentido: AÇÃO MONITÓRIA. Cheques. Causa 

da emissão. Desnecessidade de indicação, pois é bastante para tanto a 

juntada do próprio título, cabendo ao réu o ônus da prova da inexistência 

do débito. Alegação de que não houve negócio entre as partes. 

Irrelevância, no caso, pois tendo o título circulado não pode ser oposta 

exceção pessoal ao terceiro portador de boa-fé. Embargos rejeitados. 
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Recurso não provido. (Apelação nº 9000006-02.2013.8.26.0161, Relator: 

Gilberto dos Santos; Comarca: Diadema; Órgão julgador: 11ª Câmara de 

Direito Privado; Data do julgamento: 26/11/2015; Data de registro: 

02/12/2015). Aliás, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu, em recurso 

representativo de controvérsia, sobre a dispensabilidade da indicação da 

causa debendi em ação monitória, hipótese dos autos: PROCESSUAL 

CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 

543-C DO CPC. AÇÃO MONITÓRIA APARELHADA EM CHEQUE 

PRESCRITO. DISPENSA DA MENÇÃO À ORIGEM DA DÍVIDA. 1. Para fins do 

art. 543-C do CPC: Em ação monitória fundada em cheque prescrito, 

ajuizada em face do emitente, é dispensável menção ao negócio jurídico 

subjacente à emissão da cártula. 2. No caso concreto, recurso especial 

parcialmente provido. (REsp 1094571/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE 

SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 04/02/2013, DJe 14/02/2013). 

Nesse sentido também a Súmula nº 531 da mesma Corte: “Em ação 

monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente, é 

dispensável a menção do negócio jurídico subjacente à emissão da 

cártula.” Assim, merece acolhimento o pedido da embargada para que o 

embargante satisfaça o débito, uma vez que é devedor original dos títulos. 

Por conseguinte, e pelos mesmos fundamentos, descabem os pedidos de 

condenação em litigância de má-fé e de repetição do indébito em dobro, 

formulado pelo embargante em desfavor da embargada. Ante o exposto, e 

considerando tudo o que mais dos autos consta, rejeito os embargos do 

requerido, e JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, 

constituindo, de pleno direito, o título executivo judicial, no valor de R$ 

31.920,00 (trinta e um mil, novecentos e vinte reais), que deve ser 

corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a 

partir do ajuizamento da ação. Condeno o requerido ao pagamento de 

custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, 

que fixo em 10% do valor de condenação. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Certifique-se e cumpra-se. Às providências. Sorriso/MT, 21 de 

novembro de 2017. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de 

Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003089-81.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE CANEVER (EXECUTADO)

CLAUDETE REOLON PASTORIO (EXECUTADO)

 

1003089-81.2018.8.11.0040 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, 30 de julho de 2018.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 91224 Nr: 2803-33.2012.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEIDE APARECIDA CASTILHOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SALETE BONFANTI, ITACIR BONFANTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉDEN OSMAR ROCHA - 

OAB:4.297-B, MARCOS VINICIUS MENDES DE MORAES - OAB:3540-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMILTON SCHNEIDER - 

OAB:5840, RUDIMAR ROMMEL - OAB:8238-B, VANESSA CAROLINE 

LAGEMANN - OAB:21265/O

 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, para 

comparecerem na audiência de Inquirição de Testemunha, designada para 

o dia 27/09/2018, às 16:30 hrs, à realizar-se nos autos de Carta Precatória 

nº 5683-33.2018.8.24.0005, em tramite pela 2ª Vara Cível da Comarca de 

Camboriú/SC.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003436-17.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LEONIR DE BRIDA DE LIMA (AUTOR)

SANDRA DE LIMA (AUTOR)

MÁRCIA DE LIMA XAVIER (AUTOR)

ARISTIDES DE LIMA (AUTOR)

ANTONIO XAVIER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SONIA DE LIMA OAB - MT20041/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1003436-17.2018.8.11.0040. AUTOR: 

LEONIR DE BRIDA DE LIMA, ARISTIDES DE LIMA, SANDRA DE LIMA, 

MÁRCIA DE LIMA XAVIER, ANTONIO XAVIER RÉU: CONCESSIONARIA 

ROTA DO OESTE S.A. Vistos, etc. Considerando que o objeto da ação 

guarda relação intrínseca com o domicílio dos autores, uma vez que 

necessitam comprovar que residem ou possuem imóvel após o posto de 

pedágio, que dá acesso a cidade de Sorriso/MT, sendo que apenas as 

partes Leonir de Brida de Lima e Sandra de Lima, trouxeram documentos 

comprovando o domicílio na Vila Rural Jonas Pinheiro (id nº 13874205 e 

13871898), DETERMINO a intimação dos autores Aristides de Lima Marcia 

de Lima Xavier e Antonio Xavier para que comprovem o domicílio ou a 

propriedade de imóvel localizado no assentamento rural acima 

mencionado, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, com ou sem 

manifestação, certifique-se o voltem os autos conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000431-84.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

HENRY POSSAMAI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO OLIVEIRA MACHADO OAB - MT0009012A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARMELINA POSSAMAI (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1000431-84.2018.8.11.0040. 

REQUERENTE: HENRY POSSAMAI INVENTARIADO: CARMELINA 

POSSAMAI Vistos, etc. Recebo a emenda a petição inicial. NOMEIO 

inventariante Henry Possamai, que deverá prestar compromisso, no prazo 

de 05 (cinco) dias, de bem e fielmente desempenhar o cargo (art. 617, 

parágrafo único do CPC). Prestado o compromisso, apresente o 

inventariante, no prazo de 20 (vinte) dias, as primeiras declarações, das 

quais se lavrará termo circunstanciado (art. 620 do CPC). Vindo as 

primeiras declarações, CITEM-SE os interessados por Oficial de Justiça, 

inclusive a Fazenda Pública Estadual (art. 626 do CPC). Por edital, com 

prazo de 40 (quarenta) dias, todos os demais. Concluídas as citações, as 

partes terão vista dos autos, em cartório e pelo prazo comum de 15 

(quinze) dias, para se manifestarem sobre as primeiras declarações (art. 

627 do CPC). INTIMEM-SE. EXPEÇA-SE o necessário.

Despacho Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1005222-33.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFA MARIA DA SILVA FURTUOSO (REQUERENTE)
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Parte(s) Polo Passivo:

AGNALDO FURTUOSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1005222-33.2017.8.11.0040. 

REQUERENTE: JOSEFA MARIA DA SILVA FURTUOSO REQUERIDO: 

AGNALDO FURTUOSO Vistos etc. Considerando o decurso do prazo para 

impugnação, conforme certidão retro, não havendo notícia nos autos que 

o interditando tenha constituído advogado, NOMEIO a Defensoria Público 

como curadora especial, conforme art. 752, § 2º, do CPC, devendo ser 

intimada para apresentar defesa no prazo legal Sem prejuízo, NOMEIO 

como perita a DR(A).ELIANA KAWAGUTTI, podendo ser encontrado (a) no 

endereço Rua das Amendoeiras, n° 110, Sinop, telefone (66) 9999-6670, 

que deverá se intimada para que designe data para confecção da perícia. 

Desde já ARBITRO os honorários periciais em R$ 300,00 (trezentos reais). 

Informe a perita nomeada que o feito tramita sob o pálio da gratuidade de 

justiça, bem como que o laudo deverá ser entregue em 30 (trinta) dias 

após a data da perícia. Sobrevindo a informação da data da perícia, 

INTIMEM-SE as partes para o seu comparecimento. Juntado o laudo 

pericial, EXPEÇA-SE certidão de crédito em favor da perita, no valor 

arbitrado, devendo a mesma ser intimada para que recolha a certidão de 

crédito nesta Secretaria Judicial, no prazo de 30 (trinta) dias. Na 

sequência, ABRA-SE vista as partes, para que se manifestem em 05 

(cinco) dias. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e 

voltem os autos conclusos. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003119-87.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ABMAILTON PEREIRA DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELEOMAR RENE BLOCHER OAB - MT0017865A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSINETE VALES DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1003119-87.2016.8.11.0040. AUTOR: 

ABMAILTON PEREIRA DE OLIVEIRA RÉU: ROSINETE VALES DA SILVA 

Vistos, etc. Considerando a tentativa de conciliação restou infrutífera, bem 

como pela conversão do rito de arrolamento para inventário comum, 

DETERMINO a citação dos herdeiros por Oficial de Justiça, inclusive a 

Fazenda Pública Municipal, Estadual e Federal (art. 626 do CPC). Por edital, 

com prazo de 40 (quarenta) dias, todos os demais interessados. 

Concluídas as citações, as partes terão vista dos autos, em cartório e pelo 

prazo comum de 15 (quinze) dias, para se manifestarem sobre as 

primeiras declarações (art. 627 do CPC). Após, voltem os autos 

conclusos. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002991-67.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROGNER JOSE CARBULONI NUNES (RÉU)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1002991-67.2016.8.11.0040. AUTOR: 

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO RÉU: ROGNER JOSE CARBULONI 

NUNES Vistos etc. Preenchidos os requisitos legais do artigo 319 et seq 

do NCPC, forte no artigo 334 do mesmo Código Instrumental Civil, RECEBO 

a petição inicial sub examine. DESIGNE audiência de conciliação/mediação 

no CEJUSC local. INTIME-SE a parte requerente, na pessoa do advogado, 

para comparecimento a solenidade designada; CITE-SE a parte requerida 

para comparecimento. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento 

é obrigatório (pessoalmente ou por representante com procuração 

específica, com outorga de poderes para negociar e transigir). As partes 

devem estar acompanhadas de seus advogados (art. 334, § 9º, NCPC). 

Caso a parte ré faça uso da previsão do § 5º do art. 334 do NCPC, o termo 

inicial do prazo para a contestação será a data do protocolo da 

manifestação do seu desinteresse na audiência de conciliação, ficando 

desde já determinado o cancelamento da solenidade. Caso infrutífera a 

conciliação ou verificada a ausência de qualquer parte, o prazo para a 

parte requerida contestar a ação terá início na data da audiência (art. 335, 

I, NCPC). Decorrido o prazo para contestar o pedido, e no intento de 

facilitar a adoção das providências preliminares (art. 347 do CPC/2015), 

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

apresente manifestação, a teor do art. 348 e seguintes do NCPC, nos 

seguintes termos: Havendo revelia, informe se quer produzir outras 

provas ou se deseja o julgamento antecipado; Havendo contestação, 

deverá se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e 

apresentação de provas relacionadas a eventuais questões incidentais; 

Em sendo apresentada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, 

deverá apresentar resposta à reconvenção. Após, 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. Registre-se, ainda, que não serão consideradas 

relevantes as questões não adequadamente delineadas e fundamentadas 

nas peças processuais, além de todos os demais argumentos 

insubsistentes ou ultrapassados pela jurisprudência reiterada. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001820-07.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA BARROS ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO AUGUSTO BARASUOL OAB - MT19904/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA PEREIRA DE FREITAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1001820-07.2018.8.11.0040. 

REQUERENTE: ANA PAULA BARROS ROCHA REQUERIDO: MARIA 

APARECIDA PEREIRA DE FREITAS Vistos etc. Recebo a emenda à inicial. 

Cite-se a parte requerida para que, no prazo legal, apresente contestação. 

Decorrido o prazo para contestar o pedido, e no intento de facilitar a 

adoção das providências preliminares (art. 347 do CPC/2015), INTIME-SE a 

parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente 

manifestação, a teor do art. 348 e seguintes do NCPC, nos seguintes 

termos: Havendo revelia, informe se quer produzir outras provas ou se 

deseja o julgamento antecipado; Havendo contestação, deverá se 

manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; Em sendo 

apresentada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá 

apresentar resposta à reconvenção. Após, 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. Registre-se, ainda, que não serão consideradas relevantes as 

questões não adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças 

processuais, além de todos os demais argumentos insubsistentes ou 

ultrapassados pela jurisprudência reiterada. Sem prejuízo, abra-se vista 

ao Ministério Público. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001565-49.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS OAB - SP273843 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1001565-49.2018.8.11.0040. AUTOR: 

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. RÉU: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Preenchidos os requisitos 

legais do artigo 319 et seq do NCPC, forte no artigo 334 do mesmo Código 

Instrumental Civil, RECEBO a petição inicial sub examine. Não obstante o 

requerente tenha pugnado pela dispensa da realização da audiência de 

conciliação/mediação, o cancelamento da referida solenidade só é 

possível quando requerida por ambas as partes, nos termos do artigo 334, 

§ 4º, inciso I, do CPC. DESIGNE audiência de conciliação/mediação no 

CEJUSC local. INTIME-SE a parte requerente, na pessoa do advogado, 

para comparecimento a solenidade designada; CITE-SE a parte requerida 

para comparecimento. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento 

é obrigatório (pessoalmente ou por representante com procuração 

específica, com outorga de poderes para negociar e transigir). As partes 

devem estar acompanhadas de seus advogados (art. 334, § 9º, NCPC). 

Caso a parte ré faça uso da previsão do § 5º do art. 334 do NCPC, o termo 

inicial do prazo para a contestação será a data do protocolo da 

manifestação do seu desinteresse na audiência de conciliação, ficando 

desde já determinado o cancelamento da solenidade. Caso infrutífera a 

conciliação ou verificada a ausência de qualquer parte, o prazo para a 

parte requerida contestar a ação terá início na data da audiência (art. 335, 

I, NCPC). Decorrido o prazo para contestar o pedido, e no intento de 

facilitar a adoção das providências preliminares (art. 347 do CPC/2015), 

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

apresente manifestação, a teor do art. 348 e seguintes do NCPC, nos 

seguintes termos: Havendo revelia, informe se quer produzir outras 

provas ou se deseja o julgamento antecipado; Havendo contestação, 

deverá se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e 

apresentação de provas relacionadas a eventuais questões incidentais; 

Em sendo apresentada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, 

deverá apresentar resposta à reconvenção. Após, 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. Registre-se, ainda, que não serão consideradas 

relevantes as questões não adequadamente delineadas e fundamentadas 

nas peças processuais, além de todos os demais argumentos 

insubsistentes ou ultrapassados pela jurisprudência reiterada. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003929-91.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR0008123S (ADVOGADO)

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA OAB - MT21589/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GILMAR FRIZZO (EXECUTADO)

TERRAPLENAGEM FRIZZO LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1003929-91.2018.8.11.0040. 

EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S.A EXECUTADO: TERRAPLENAGEM 

FRIZZO LTDA - ME, GILMAR FRIZZO Vistos etc. Analisando os autos, 

verifico que a parte autora não comprovou o recolhimento das custas e 

taxa judiciária. Assim, INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, efetue o recolhimento de custas e taxa judiciária, sob pena 

de cancelamento da distribuição (artigo 290 do CPC). Se decorrido tal 

prazo sem que tenham sido tomadas as providências necessárias pela 

parte interessada, CERTIFIQUE-SE e façam os autos conclusos. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004030-31.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DHIONATA FERNANDES DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT0012113A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (RÉU)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1004030-31.2018.8.11.0040. AUTOR: 

DHIONATA FERNANDES DOS SANTOS RÉU: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A Vistos etc. Analisando os autos, verifico que a 

parte autora não comprovou o recolhimento das custas e taxa judiciária. 

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

efetue o recolhimento de custas e taxa judiciária, sob pena de 

cancelamento da distribuição (artigo 290 do CPC). Se decorrido tal prazo 

sem que tenham sido tomadas as providências necessárias pela parte 

interessada, CERTIFIQUE-SE e façam os autos conclusos. CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004200-03.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA OAB - MT0014690A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CEZARIO SAPIAGINSKY (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1004200-03.2018.8.11.0040. 

EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S.A EXECUTADO: CEZARIO 

SAPIAGINSKY Vistos, etc. 1. 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. 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. 6. Indicado para 

penhora bem imóvel lavre-se o competente termo nos autos, cabendo à 

parte exequente providenciar, para presunção absoluta de conhecimento 

de terceiros, o respectivo registro no ofício imobiliário, mediante a 

apresentação de certidão de inteiro teor do ato e independentemente de 

mandado judicial, na forma do artigo 844 do CPC/2015. 7. CONSIGNE-SE no 

mandado a faculdade conferida aos devedores contida no artigo 916 

CPC/2015. 8. FIXO os honorários advocatícios em de 10% do valor da 

causa, in verbis artigo 827 do CPC/2015. Para o caso de integral 

pagamento da dívida, no prazo de três dias, a verba honorária ora fixada 

será reduzida pela metade (§ 1° artigo 827 do CPC/2015). 9. Caso haja 

pagamento, diga a parte exequente em 05 (cinco) dias, ficando ciente que 

a inércia implicará em presunção de quitação e extinção da execução. 10. 

Caso não haja pagamento INTIME-SE a parte autora para que indique bens 

passíveis de penhora em nome dos devedores, no prazo de 20 (vinte) 

dias. Desatendido, ficam, desde logo, determinadas a SUSPENSÃO do 

feito (art. 921, III e § 1º, CPC/2015) e a REMESSA dos autos ao ARQUIVO 

PROSIVÓRIO, com baixa no Relatório Estatístico das Atividades Forenses, 

observando-se o item 6.12.10 da CNGC. 11. Sendo negativa a citação 

INTIME-SE a parte autora para que promova a citação, sob pena de 
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extinção anômala do processo. 12. CUMPRA-SE expedindo o necessário.

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

Processo Número: 1003954-41.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ADRIANO RAMOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA GOMES DA SILVA OAB - MT23208/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IVETE PEREIRA DA SILVA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1003954-41.2017.8.11.0040. AUTOR: 

MARCOS ADRIANO RAMOS RÉU: IVETE PEREIRA DA SILVA Vistos etc. 

INTIME-SE a parte autora para dar prosseguimento no feito, no prazo de 05 

(cinco) dias, ou diga se há interesse na desistência da ação, nos termos 

do artigo 485, VI do CPC. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000431-84.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

HENRY POSSAMAI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO OLIVEIRA MACHADO OAB - MT0009012A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARMELINA POSSAMAI (INVENTARIADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1000431-84.2018.8.11.0040. 

REQUERENTE: HENRY POSSAMAI INVENTARIADO: CARMELINA 

POSSAMAI Vistos, etc. Recebo a emenda a petição inicial. NOMEIO 

inventariante Henry Possamai, que deverá prestar compromisso, no prazo 

de 05 (cinco) dias, de bem e fielmente desempenhar o cargo (art. 617, 

parágrafo único do CPC). Prestado o compromisso, apresente o 

inventariante, no prazo de 20 (vinte) dias, as primeiras declarações, das 

quais se lavrará termo circunstanciado (art. 620 do CPC). Vindo as 

primeiras declarações, CITEM-SE os interessados por Oficial de Justiça, 

inclusive a Fazenda Pública Estadual (art. 626 do CPC). Por edital, com 

prazo de 40 (quarenta) dias, todos os demais. Concluídas as citações, as 

partes terão vista dos autos, em cartório e pelo prazo comum de 15 

(quinze) dias, para se manifestarem sobre as primeiras declarações (art. 

627 do CPC). INTIMEM-SE. EXPEÇA-SE o necessário.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003119-87.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ABMAILTON PEREIRA DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELEOMAR RENE BLOCHER OAB - MT0017865A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSINETE VALES DA SILVA (RÉU)

 

IMPULSIONO OS AUTOS, INTIMANDO A PARTE AUTORA, POR SEU 

PROCURADOR, VIA DJE, PARA INFORMAR O ENDEREÇO COMPLETO E A 

QUALIFICAÇÃO DOS HERDEIROS A SEREM CITADOS, CONFORME 

DETERMINAÇÃO JUDICIAL.

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1001494-47.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PATISSERIE DU PARC LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIVONEI NARCISA SANTIN OAB - MT0008266A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JONATHAN DE CEZAR MACHADO DE SOUZA EIRELI - ME (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1001494-47.2018.8.11.0040. 

REQUERENTE: PATISSERIE DU PARC LTDA REQUERIDO: JONATHAN DE 

CEZAR MACHADO DE SOUZA EIRELI - ME, BANCO BRADESCO SA Vistos 

etc. INTIME-SE a parte autora para apresentar impugnação à contestação, 

no prazo legal. Após, conclusos. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000434-73.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMAR APARECIDO CAPELI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADEMILCON DE ALMEIDA GILARDE OAB - MT0007440A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JARDIM LIBERDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP (RÉU)

CARLOS BIRCHES SEBRIAN (RÉU)

JOSE ROBERTO REBOUCAS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS OAB - MT0010924A (ADVOGADO)

 

Conforme determinação Judicial, redesignei Audiência de Conciliação para 

o dia 11/09/2018 às 15H, motivo pelo qual INTIMO as partes para 

comparecerem nesta data e horário no CEJUSC desta Comarca. Olga 

Mazzei Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000434-73.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMAR APARECIDO CAPELI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADEMILCON DE ALMEIDA GILARDE OAB - MT0007440A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JARDIM LIBERDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP (RÉU)

CARLOS BIRCHES SEBRIAN (RÉU)

JOSE ROBERTO REBOUCAS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS OAB - MT0010924A (ADVOGADO)

 

Conforme determinação Judicial, redesignei Audiência de Conciliação para 

o dia 11/09/2018 às 15H, motivo pelo qual INTIMO as partes para 

comparecerem nesta data e horário no CEJUSC desta Comarca. Olga 

Mazzei Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002925-53.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSICLER GERALDELLI CAMPOS FIGUEIREDO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO Certidão de Decurso de Prazo Certifico que decorreu o prazo 

legal, sem que houvesse, até a presente data, qualquer manifestação 

do(a) REQUERENTE: AYMORE, motivo pelo qual INTIMO-A para requerer o 

que de direito, no prazo legal, sob pena de extinção. SORRISO, 30 de julho 

de 2018. OLGA TALITA FURLAN MAZZEI Analista Judiciário(a) SEDE DO 

2ª VARA CÍVEL DE SORRISO E INFORMAÇÕES: Rua Canoas, 641, Centro, 

SORRISO - MT - CEP: 78890-000

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 185035 Nr: 903-05.2018.811.0040

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO OESTE INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADENIR JOSE BATISTELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURÉLIO PIACENTINI - 

OAB:7.170-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, junte aos 

autos certidão de matrícula do imóvel atualizada.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000857-67.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:
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SERGIO ANTONIO GORZIZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANE MARCON OAB - MT0004660A (ADVOGADO)

TATIANA MARIANI BARAZETTI OAB - MT21074/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DARI LORIVAL ZIMMERMAN (EXECUTADO)

CLEIDIANE OLIVEIRA DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1000857-67.2016.8.11.0040. EXEQUENTE: 

SERGIO ANTONIO GORZIZA EXECUTADO: DARI LORIVAL ZIMMERMAN, 

CLEIDIANE OLIVEIRA DE SOUZA Vistos, etc. 1. Tendo em vista a 

comprovação do óbito do executado Dari Lorival Zimmermann por meio da 

certidão de óbito no id nº 7355578, bem como da qualidade de 

inventariante da Sra. Clediane de Souza Zimmermann, DEFIRO o pedido de 

habilitação do espólio de Dari Lorival Zimmermann, representado por 

Clediane de Souza Zimmermann. 2. PROCEDA-SE a retificação da 

autuação do feito, a fim de incluir o espólio do de cujus na lide. 3. 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. 4. 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). 5. 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). 6. 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). 7. 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. 8. Indicado para 

penhora bem imóvel lavre-se o competente termo nos autos, cabendo à 

parte exequente providenciar, para presunção absoluta de conhecimento 

de terceiros, o respectivo registro no ofício imobiliário, mediante a 

apresentação de certidão de inteiro teor do ato e independentemente de 

mandado judicial, na forma do artigo 844 do CPC/2015. 9. CONSIGNE-SE no 

mandado a faculdade conferida aos devedores contida no artigo 916 

CPC/2015. 10. FIXO os honorários advocatícios em de 10% do valor da 

causa, in verbis artigo 827 do CPC/2015. Para o caso de integral 

pagamento da dívida, no prazo de três dias, a verba honorária ora fixada 

será reduzida pela metade (§ 1° artigo 827 do CPC/2015). 11. Caso haja 

pagamento, diga a parte exequente em 05 (cinco) dias, ficando ciente que 

a inércia implicará em presunção de quitação e extinção da execução. 12. 

Caso não haja pagamento INTIME-SE a parte autora para que indique bens 

passíveis de penhora em nome dos devedores, no prazo de 20 (vinte) 

dias. Desatendido, ficam, desde logo, determinadas a SUSPENSÃO do 

feito (art. 921, III e § 1º, CPC/2015) e a REMESSA dos autos ao ARQUIVO 

PROSIVÓRIO, com baixa no Relatório Estatístico das Atividades Forenses, 

observando-se o item 6.12.10 da CNGC. 13. Sendo negativa a citação 

INTIME-SE a parte autora para que promova a citação, sob pena de 

extinção anômala do processo. 14. CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004057-14.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO SULZER PARADA OAB - MT0011846A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (RÉU)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1004057-14.2018.8.11.0040. AUTOR: 

BANCO VOLKSWAGEN S.A. RÉU: MUNICIPIO DE SORRISO/MT Vistos, e 

etc. Considerando que a petição inicial foi endereçada para o juízo da 

quarta vara; Considerando que na comarca de Sorriso/MT, a competência 

para processar e julgar feitos onde seja parte interessada ou interveniente 

as Fazendas Públicas Federal, Estadual e Municipal é da 4ª Vara desta 

Comarca, DECLINO DA COMPETÊNCIA e, consequentemente, determino a 

REDISTRIBUIÇÃO do feito à 4º VARA CÍVEL desta Comarca, 

procedendo-se com as baixas e anotações de estilo. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004120-39.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDNILSON SOUSA LOPES (AUTOR)

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:

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

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1004120-39.2018.8.11.0040. AUTOR: 

EDNILSON SOUSA LOPES RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS 

DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos etc. Inicialmente, em que pese o 

peticionário tenha mencionado que não há previsão legal especifica para o 

pagamento de custas processuais para o procedimento da habilitação de 

crédito, tem-se que as custas judiciais são exigidas em decorrência da 

prestação do serviço público especifico e divisível da jurisdição, tendo 

natureza de taxa, motivo pelo qual sua cobrança é inerente em qualquer 

demanda, excetuado os casos específicos em lei. De outro lado, insta que 

a petição inicial sub examine deve obediência aos requisitos do artigo 319 

e 98 do NCPC, notadamente no que toca à caracterização da garantia 

constitucional ínsita no inciso LXXIV do artigo 5º da CF/88. No caso em 

vertente, malgrado a evidência da falta de pressupostos para concessão 

dos benefícios da justiça gratuita, em obediência ao quanto disposto no 

artigo 99, §2º, do Código de Processo Civil de 2015, hei por bem 

determinar à parte autora que comprove efetivamente a insuficiência 

alegada, para posterior análise do pedido de concessão do benefício. Isso 

porque o autor não juntou declaração de hipossuficiência, ou qualquer 

outro documento que ateste sua condição econômica precária. Assim, 

cabe ao magistrado no uso dos elementos presentes nos autos ponderar 

acerca do acesso gratuito a justiça. Nesse sentido: RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA – PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVA DA 

NECESSIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da 

Constituição Federal. O art. 4º, da Lei nº 1.060/50, não deve ser aplicado 

de forma absoluta e irrestrita, merecendo ser alvo de interpretação 

sistemática e teleológica, para que em situações excepcionais possa ser 

relativizado, como forma de impedir o abuso do direito. Cabe ao julgador 

examinar a razoabilidade do deferimento da justiça gratuita, considerando 

para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do 

beneficiário. (TJMT - Ap 74958/2016, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS 

PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 30/11/2016, 

Publicado no DJE 07/12/2016) Assim, para fins e prazo do artigo 321 do 

mesmo CPC, intime os autores, por meio de seu advogado mediante 

publicação no DJE, para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove 

documentalmente a necessidade dos benefícios do artigo 98 do NCPC, 

trazendo declaração de imposto de renda, cópia da CTPS, bem como 

outros documentos que entender pertinente, sob pena de indeferimento da 

petição inicial e obrigação de recolhimento das custas e taxas judiciais ut 

Lei Estadual 7.603/01. Ressalte-se que a ausência de recolhimento das 

custas implica em cancelamento da distribuição do feito, nos termos do 

artigo 290 do CPC. Cumpra, providenciando e expedindo o necessário com 

celeridade.
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Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004141-15.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LIDIANA MENDES PORTELA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOÃO MARTINS DE BRITO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1004141-15.2018.8.11.0040. REQUERENTE: 

MARIA LIDIANA MENDES PORTELA REQUERIDO: JOÃO MARTINS DE 

BRITO Vistos, etc. Cuida-se de ação de rescisão contratual c.c. 

reintegração de posse com pedido liminar, ajuizada por Maria Lidiane 

Mendes Portela em face de João Martins de Brito, aduzindo, em síntese, 

que firmou com auxílio do programa assistencial “minha casa, minha vida” 

contrato de financiamento de imóvel com garantia fiduciária junto à Caixa 

Econômica Federal, tornando-se proprietária resolúvel do imóvel sob 

matrícula nº 41138 do CRI desta Comarca. Alega que em decorrência de 

enfermidade ausentou-se da cidade por breve período, momento em que 

celebrou contrato verbal com o Sr. Francisco pelo período de 06 (seis) 

meses. Todavia ao retornar a esta cidade e reivindicar a posse do bem, 

percebeu o requerido passou a residir no imóvel, afirmando que o Sr. 

Francisco lhe vendeu o imóvel. Desse modo, a autora requer em sede de 

liminar a reintegração de posse. Vieram os autos conclusos. É o breve 

relatório, fundamento e DECIDO. De início, DEFIRO o pedido de gratuidade 

de justiça. Como é cediço, para a concessão do pedido liminar nas ações 

de manutenção ou reintegração de posse, segundo o art. 561 do Código 

de Processo Civil, incumbe ao autor provar: “I – a sua posse; II – a 

turbação ou esbulho praticado pelo réu; III – a data da turbação ou do 

esbulho; IV – a continuação da posse, embora turbada, na ação de 

manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.” Na mesma 

linha, o artigo 1210, caput, do Código Civil, o “possuidor tem direito a ser 

mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e 

segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado”. 

Possuidor, por sua vez, é aquele “que tem de fato o exercício, pleno ou 

não, de algum dos poderes inerentes à propriedade” (art. 1196, CC/02) 

sendo desinfluente, para tanto, a demonstração de título de propriedade, 

uma vez que a posse consiste em uma circunstância fática, e não jurídica. 

Em outros termos, possuidor é aquele que exterioriza, na relação com a 

coisa, alguma das faculdades relativas ao direito de propriedade, quais 

sejam, usar, gozar, dispor e reaver a coisa “de quem quer que a 

injustamente a possua ou detenha” (art. 1228, CC/02). Em se tratando de 

pedido liminar, a demonstração dos requisitos indicados no artigo 561 

acima transcrito deve ser aferível com certa facilidade pelo juiz, em um 

juízo de probabilidade do direito alegado (fumus boni iuris), tendo em vista 

os limites de cognição inerentes ao pronunciamento judicial em sede de 

juízo de delibação. No caso em tela, embora a autora tenha alegado 

possuir a propriedade resolúvel decorrente do contrato de compra e 

venda com a Caixa Econômica Federal e assim, por consequência, a 

posse do bem, tal fato resta controverso já que afirmou ter celebrado 

contrato verbal de aluguel com terceira pessoa (Francisco), de modo que 

não havia no momento do início do alegado esbulho a posse direta do bem 

pela autora. De outra forma, a autora também não conseguiu comprovar o 

esbulho praticado pelo requerido. Isso porque a notificação endereçada 

ao requerido (id nº 14346074) restou inexitosa, sendo declarado ainda no 

momento da diligência que o atual morador do imóvel é o Sr. José Ribamar 

Marques de Brito, irmão do requerido. Nesse sentido é a jurisprudência: 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - PROGRAMA 

MINHA CASA MINHA VIDA - IMÓVEL NÃO OCUPADO PELA 

AUTORA/CONTEMPLADA, MESMO NOTIFICADA - TRANSFERÊNCIA PARA 

OUTRO PRETENDENTE CONSTANTE NO CADASTRO DE RESERVA - 

POSSE JUSTA E AUSÊNCIA DE ESBULHO - ARTIGO 561 DO CPC - 

REQUISITOS NÃO COMPROVADOS - AÇÃO IMPROCEDENTE - SENTENÇA 

MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.O acolhimento do pedido de 

reintegração de posse exige o preenchimento dos requisitos descritos no 

artigo 561 do CPC, em especial a posse anterior pelo autor e o esbulho do 

réu. (TJMT - Ap 151507/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, 

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/06/2018, 

Publicado no DJE 03/07/2018) Nesta senda, verifica-se a ausência, ao 

menos nesta fase de cognição sumária, da probabilidade do direito 

alegado, inviabilizado a concessão da medida liminar pretendida ante a 

necessidade de maior instrução probatória. Ante o exposto, INDEFIRO o 

pedido liminar. DESIGNE audiência de conciliação/mediação no CEJUSC 

local. INTIME-SE a parte requerente, na pessoa do advogado, para 

comparecimento a solenidade designada; CITE-SE a parte requerida para 

comparecimento. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento é 

obrigatório (pessoalmente ou por representante com procuração 

específica, com outorga de poderes para negociar e transigir). As partes 

devem estar acompanhadas de seus advogados (art. 334, § 9º, NCPC). 

Caso a parte ré faça uso da previsão do § 5º do art. 334 do NCPC, o termo 

inicial do prazo para a contestação será a data do protocolo da 

manifestação do seu desinteresse na audiência de conciliação, ficando 

desde já determinado o cancelamento da solenidade. Caso infrutífera a 

conciliação ou verificada a ausência de qualquer parte, o prazo para a 

parte requerida contestar a ação terá início na data da audiência (art. 335, 

I, NCPC). Decorrido o prazo para contestar o pedido, e no intento de 

facilitar a adoção das providências preliminares (art. 347 do CPC/2015), 

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

apresente manifestação, a teor do art. 348 e seguintes do NCPC, nos 

seguintes termos: Havendo revelia, informe se quer produzir outras 

provas ou se deseja o julgamento antecipado; Havendo contestação, 

deverá se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e 

apresentação de provas relacionadas a eventuais questões incidentais; 

Em sendo apresentada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, 

deverá apresentar resposta à reconvenção. Após, 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. Registre-se, ainda, que não serão consideradas 

relevantes as questões não adequadamente delineadas e fundamentadas 

nas peças processuais, além de todos os demais argumentos 

insubsistentes ou ultrapassados pela jurisprudência reiterada. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

3ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003740-16.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

LETICIA MICHELLE PEREIRA DIAS (EXECUTADO)

ROGNER JOSE CARBULONI NUNES (EXECUTADO)

MIRAX COMERCIO E INDUSTRIA DE CEREAIS LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1003740-16.2018.8.11.0040. 

EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S.A EXECUTADO: MIRAX COMERCIO E 

INDUSTRIA DE CEREAIS LTDA, LETICIA MICHELLE PEREIRA DIAS, ROGNER 

JOSE CARBULONI NUNES VISTOS. 1 - RECEBO a inicial, visto que 

preenchidos os requisitos legais e recolhidas as custas preliminares. 2- 

CITE-SE a parte executada para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento da dívida, consignando-se no mandado o prazo para oposição 

dos embargos, os quais não terão efeito suspensivo, exceto na hipótese 

do art. 919, §1º, do CPC. 3 - Não noticiado o pagamento no prazo acima, 

proceda o Sr. Oficial de Justiça de imediato à penhora de bens e 

respectiva avaliação, lavrando o auto de penhora e intimando as partes 

executadas na mesma oportunidade. 4 - Havendo indicação de bens para 

penhora na inicial, deverá ser consignada no mandado, para observância 

do Sr. Oficial de Justiça. 5 - Não havendo depositário judicial na Comarca, 

nomeio depositário dos bens móveis ou imóveis urbanos eventualmente 

penhorados o próprio exequente, que deverá firmar compromisso. 6 - Não 

encontrado o devedor, proceda o Sr. Oficial de Justiça ao arresto de 

quantos bens quantos bastem para garantia da execução, observado o 

procedimento previsto no art. 830, §1º, do CPC. 7 - Não encontrados bens 

suficientes para garantia da execução, deverá o Sr. Oficial de Justiça 

descrever na certidão os bens que guarnecem a residência ou o 
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estabelecimento dos devedores. 8 - Em conformidade com o disposto no 

art. 827, fixo honorários em favor do advogado do exequente no valor 

equivalente a 10% (dez por cento) do valor da execução, verba essa que 

será reduzida à metade em caso de pagamento no prazo assinalado no 

item “1” acima. 9 - Se requerido, proceda a secretaria a expedição de 

certidão de admissão da execução para fins de averbação premonitória 

no registro público, nos termos do art. 828 do NCPC, após recolhida a taxa 

de expedição. 10 - Consigne-se que caso a parte interessada não seja 

beneficiária da gratuidade judiciária e a providência requerida exija 

diligência de Oficial de Justiça, deverá efetuar o pagamento, devendo, 

para tanto, acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), 

selecionar o menu “Serviços” na barra superior, escolher a opção “Guias”, 

a qual irá abrir a página do Departamento de Controle e Arrecadação. 

Nessa página, o usuário deverá selecionar o tópico “Emissão de Guia de 

Diligência”, nos termos do Provimento nº 07/2017-CGJ. Cumpra-se, 

servindo cópia como mandado. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003778-28.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IVANIA TERESINHA FONTANA (EXECUTADO)

CLAUDICIR CASANOVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1003778-28.2018.8.11.0040. 

EXEQUENTE: SICREDI CENTRO NORTE EXECUTADO: IVANIA TERESINHA 

FONTANA, CLAUDICIR CASANOVA VISTOS. 1 - RECEBO a inicial, visto 

que preenchidos os requisitos legais e recolhidas as custas preliminares. 

2- CITE-SE a parte executada, na forma requerida na inicial, para, no prazo 

de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da dívida, consignando-se no 

mandado o prazo para oposição dos embargos, os quais não terão efeito 

suspensivo, exceto na hipótese do art. 919, §1º, do CPC. 3 - Não noticiado 

o pagamento no prazo acima, proceda o Sr. Oficial de Justiça de imediato 

à penhora de bens e respectiva avaliação, lavrando o auto de penhora e 

intimando as partes executadas na mesma oportunidade. 4 - Havendo 

indicação de bens para penhora na inicial, deverá ser consignada no 

mandado, para observância do Sr. Oficial de Justiça. 5 - Não havendo 

depositário judicial na Comarca, nomeio depositário dos bens móveis ou 

imóveis urbanos eventualmente penhorados o próprio exequente, que 

deverá firmar compromisso. 6 - Não encontrado o devedor, proceda o Sr. 

Oficial de Justiça ao arresto de quantos bens quantos bastem para 

garantia da execução, observado o procedimento previsto no art. 830, 

§1º, do CPC. 7 - Não encontrados bens suficientes para garantia da 

execução, deverá o Sr. Oficial de Justiça descrever na certidão os bens 

que guarnecem a residência ou o estabelecimento dos devedores. 8 - Em 

conformidade com o disposto no art. 827, fixo honorários em favor do 

advogado do exequente no valor equivalente a 10% (dez por cento) do 

valor da execução, verba essa que será reduzida à metade em caso de 

pagamento no prazo assinalado no item “1” acima. 9 - Se requerido, 

proceda a secretaria a expedição de certidão de admissão da execução 

para fins de averbação premonitória no registro público, nos termos do art. 

828 do NCPC, após recolhida a taxa de expedição. 10 - Cumpra-se. 

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003995-71.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SE-DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GELSON MENEGATTI FILHO OAB - MT8594/O-O (ADVOGADO)

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT0012029A-O (ADVOGADO)

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059/O (ADVOGADO)

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KAMILI SUPERMERCADO LTDA - ME (EXECUTADO)

GLEYDIANE PEREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1003995-71.2018.8.11.0040. 

EXEQUENTE: SE-DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA EXECUTADO: 

KAMILI SUPERMERCADO LTDA - ME, GLEYDIANE PEREIRA DA SILVA 

VISTOS. 1 - RECEBO a inicial, visto que preenchidos os requisitos legais e 

recolhidas as custas preliminares. 2- CITE-SE a parte executada para, no 

prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da dívida, consignando-se 

no mandado o prazo para oposição dos embargos, os quais não terão 

efeito suspensivo, exceto na hipótese do art. 919, §1º, do CPC. 3 - Não 

noticiado o pagamento no prazo acima, proceda o Sr. Oficial de Justiça de 

imediato à penhora de bens e respectiva avaliação, lavrando o auto de 

penhora e intimando as partes executadas na mesma oportunidade. 4 - 

Havendo indicação de bens para penhora na inicial, deverá ser 

consignada no mandado, para observância do Sr. Oficial de Justiça. 5 - 

Não havendo depositário judicial na Comarca, nomeio depositário dos bens 

móveis ou imóveis urbanos eventualmente penhorados o próprio 

exequente, que deverá firmar compromisso. 6 - Não encontrado o 

devedor, proceda o Sr. Oficial de Justiça ao arresto de quantos bens 

quantos bastem para garantia da execução, observado o procedimento 

previsto no art. 830, §1º, do CPC. 7 - Não encontrados bens suficientes 

para garantia da execução, deverá o Sr. Oficial de Justiça descrever na 

certidão os bens que guarnecem a residência ou o estabelecimento dos 

devedores. 8 - Em conformidade com o disposto no art. 827, fixo 

honorários em favor do advogado do exequente no valor equivalente a 

10% (dez por cento) do valor da execução, verba essa que será reduzida 

à metade em caso de pagamento no prazo assinalado no item “1” acima. 9 

- Se requerido, proceda a secretaria a expedição de certidão de admissão 

da execução para fins de averbação premonitória no registro público, nos 

termos do art. 828 do NCPC, após recolhida a taxa de expedição. 10 - 

Consigne-se que caso a parte interessada não seja beneficiária da 

gratuidade judiciária e a providência requerida exija diligência de Oficial de 

Justiça, deverá efetuar o pagamento, devendo, para tanto, acessar o site 

do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu “Serviços” na 

barra superior, escolher a opção “Guias”, a qual irá abrir a página do 

Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deverá 

selecionar o tópico “Emissão de Guia de Diligência”, nos termos do 

Provimento nº 07/2017-CGJ. Cumpra-se, servindo cópia como mandado. 

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1004150-74.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO SALGO GETTENS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUDIMAR ROMMEL OAB - MT0008238A-B (ADVOGADO)

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

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1004150-74.2018.8.11.0040. 

REQUERENTE: TIAGO SALGO GETTENS VISTOS. 1. Preenchidos os 

requisitos legais, RECEBO a inicial. 2. DEFIRO os benefícios da gratuidade 

judiciária à parte requerente, na forma da lei processual vigente. 3. 

OFICIE-SE à Caixa Econômica Federal requisitando-se informações quanto 

aos valores depositados a título de FGTS, PIS, PASEP e outras verbas 

residuais em nome do falecido FLORÊNCIO GETTENS. Conste do ofício o 

prazo de 15 dias para resposta, bem como a qualificação completa do “de 

cujus”. 4. OFICIE-SE, ainda, ao INSS requisitando-se informações quanto à 

existência de dependentes habilitados em nome do falecido FLORÊNCIO 

GETTENS. Conste do ofício o prazo de 15 dias para resposta, bem como a 

qualificação completa do “de cujus”. 5. Cumpra-se, servindo cópia como 

ofício/mandado. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004249-44.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NATIVA AGRICOLA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - EPP 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO PIVA OAB - MT9.988 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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EDSON LEIMANN JUNIOR (EXECUTADO)

EDSON LEIMANN (EXECUTADO)

SILVIA GALLON LEIMANN (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1004249-44.2018.8.11.0040. 

EXEQUENTE: NATIVA AGRICOLA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI 

- EPP EXECUTADO: EDSON LEIMANN JUNIOR, SILVIA GALLON LEIMANN, 

EDSON LEIMANN VISTOS. 1 - RECEBO a inicial, visto que preenchidos os 

requisitos legais e recolhidas as custas preliminares. 2- CITE-SE a parte 

executada para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da 

dívida, consignando-se no mandado o prazo para oposição dos embargos, 

os quais não terão efeito suspensivo, exceto na hipótese do art. 919, §1º, 

do CPC. 3 - Não noticiado o pagamento no prazo acima, proceda o Sr. 

Oficial de Justiça de imediato à penhora de bens e respectiva avaliação, 

lavrando o auto de penhora e intimando as partes executadas na mesma 

oportunidade. 4 - Havendo indicação de bens para penhora na inicial, 

deverá ser consignada no mandado, para observância do Sr. Oficial de 

Justiça. 5 - Não havendo depositário judicial na Comarca, nomeio 

depositário dos bens móveis ou imóveis urbanos eventualmente 

penhorados o próprio exequente, que deverá firmar compromisso. 6 - Não 

encontrado o devedor, proceda o Sr. Oficial de Justiça ao arresto de 

quantos bens quantos bastem para garantia da execução, observado o 

procedimento previsto no art. 830, §1º, do CPC. 7 - Não encontrados bens 

suficientes para garantia da execução, deverá o Sr. Oficial de Justiça 

descrever na certidão os bens que guarnecem a residência ou o 

estabelecimento dos devedores. 8 - Em conformidade com o disposto no 

art. 827, fixo honorários em favor do advogado do exequente no valor 

equivalente a 10% (dez por cento) do valor da execução, verba essa que 

será reduzida à metade em caso de pagamento no prazo assinalado no 

item “1” acima. 9 - Se requerido, proceda a secretaria a expedição de 

certidão de admissão da execução para fins de averbação premonitória 

no registro público, nos termos do art. 828 do NCPC, após recolhida a taxa 

de expedição. 10 - Consigne-se que caso a parte interessada não seja 

beneficiária da gratuidade judiciária e a providência requerida exija 

diligência de Oficial de Justiça, deverá efetuar o pagamento, devendo, 

para tanto, acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), 

selecionar o menu “Serviços” na barra superior, escolher a opção “Guias”, 

a qual irá abrir a página do Departamento de Controle e Arrecadação. 

Nessa página, o usuário deverá selecionar o tópico “Emissão de Guia de 

Diligência”, nos termos do Provimento nº 07/2017-CGJ. Cumpra-se, 

servindo cópia como mandado. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004251-14.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO FERR INDUSTRIA E COMERCIO DE QUEIMADORES LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX MOREIRA DOS SANTOS OAB - SP182101 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESPERANCA DEMEIS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1004251-14.2018.8.11.0040. 

EXEQUENTE: AUTO FERR INDUSTRIA E COMERCIO DE QUEIMADORES 

LTDA EXECUTADO: ESPERANCA DEMEIS VISTOS. 1 - RECEBO a inicial, 

visto que preenchidos os requisitos legais e recolhidas as custas 

preliminares. 2- CITE-SE a parte executada para, no prazo de 03 (três) 

dias, efetuar o pagamento da dívida, consignando-se no mandado o prazo 

para oposição dos embargos, os quais não terão efeito suspensivo, 

exceto na hipótese do art. 919, §1º, do CPC. 3 - Não noticiado o 

pagamento no prazo acima, proceda o Sr. Oficial de Justiça de imediato à 

penhora de bens e respectiva avaliação, lavrando o auto de penhora e 

intimando as partes executadas na mesma oportunidade. 4 - Havendo 

indicação de bens para penhora na inicial, deverá ser consignada no 

mandado, para observância do Sr. Oficial de Justiça. 5 - Não havendo 

depositário judicial na Comarca, nomeio depositário dos bens móveis ou 

imóveis urbanos eventualmente penhorados o próprio exequente, que 

deverá firmar compromisso. 6 - Não encontrado o devedor, proceda o Sr. 

Oficial de Justiça ao arresto de quantos bens quantos bastem para 

garantia da execução, observado o procedimento previsto no art. 830, 

§1º, do CPC. 7 - Não encontrados bens suficientes para garantia da 

execução, deverá o Sr. Oficial de Justiça descrever na certidão os bens 

que guarnecem a residência ou o estabelecimento dos devedores. 8 - Em 

conformidade com o disposto no art. 827, fixo honorários em favor do 

advogado do exequente no valor equivalente a 10% (dez por cento) do 

valor da execução, verba essa que será reduzida à metade em caso de 

pagamento no prazo assinalado no item “1” acima. 9 - Se requerido, 

proceda a secretaria a expedição de certidão de admissão da execução 

para fins de averbação premonitória no registro público, nos termos do art. 

828 do NCPC, após recolhida a taxa de expedição. 10 - Consigne-se que 

caso a parte interessada não seja beneficiária da gratuidade judiciária e a 

providência requerida exija diligência de Oficial de Justiça, deverá efetuar 

o pagamento, devendo, para tanto, acessar o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionar o menu “Serviços” na barra superior, 

escolher a opção “Guias”, a qual irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deverá selecionar o 

tópico “Emissão de Guia de Diligência”, nos termos do Provimento nº 

07/2017-CGJ. Cumpra-se, servindo cópia como mandado. GLAUBER 

LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004280-64.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA MARTINS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FERNANDO MARTINS BARALDI OAB - MT0008970A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FORTE SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1004280-64.2018.8.11.0040. AUTOR: 

SONIA MARTINS RÉU: FORTE SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME 

VISTOS. 1. RECEBO a inicial, eis que preenchidos os requisitos legais. 2. 

Nos termos do art. 98, § 6º, do CPC/15, c/c artigo 468, §§ 6º, 7º e 8º da 

CNGC, DEFIRO o recolhimento das custas judiciais pela parte requerente 

em 06 (seis) parcelas fixas, mediante emissão de guia com a 

comprovação nos autos até o dia 10 de cada mês, ficando ciente que o 

inadimplemento de quaisquer das parcelas poderá importar no 

indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 290 do CPC/15. 

ENCAMINHE-SE cópia da presente decisão por email ao Departamento de 

Controle e Arrecadação, no endereço dca@tjmt.jus.br, para 

acompanhamento e controle da modalidade de pagamento, conforme 

Ofício Circular nº 04/2018/GAB/J-Aux. 3. CITE-SE a parte requerida, para 

pagamento do valor pleiteado, no prazo de quinze (15) dias, devendo 

constar no mandado que, se não houver pagamento ou não forem opostos 

embargos no mesmo prazo, constituir-se-á de pleno direito, o título 

executivo judicial, convertendo-se o mandado inicial em executivo (art. 701 

NCPC). 4. Fixo, desde já, honorários advocatícios em 5% sobre o valor da 

causa. Consigne-se que, caso a parte requerida quite o valor pleiteado, no 

prazo legal, ficará isenta de custas (701, § 1º, NCPC). 5. Consigne-se que 

caso a parte interessada não seja beneficiária da gratuidade judiciária e a 

providência requerida exija diligência de Oficial de Justiça, deverá efetuar 

o pagamento, devendo, para tanto, acessar o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionar o menu “Serviços” na barra superior, 

escolher a opção “Guias”, a qual irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deverá selecionar o 

tópico “Emissão de Guia de Diligência”, nos termos do Provimento nº 

07/2017-CGJ. 6. Cumpra-se, servindo cópia como mandado. GLAUBER 

LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito

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

Processo Número: 1004210-81.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

A. L. R. D. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE GUARILHA OAB - PR44693 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J. G. D. S. (RÉU)
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P. A. A. D. S. (RÉU)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para efetuar o 

pagamento da diligência do Oficial de Justiça, devendo, para tanto, 

acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu 

Serviços na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página 

do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário 

deve selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência, nos termos do 

Provimento nº 07/2017-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1000734-98.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

L. G. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVADI RODRIGO CHIAPETTI OAB - MT15331/O (ADVOGADO)

JUAREZ PAULO SECCHI OAB - MT0010483A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

E. R. C. (REQUERIDO)

 

NOS TERMOS DO ITEM 7.5.2 DO PROVIMENTO N. 056/2007-CGJ 

IMPULSIONO OS PRESENTES AUTOS PARA INTIMAR A PARTE AUTORA 

PARA FORNEÇER O RESUMO/MINUTA DA INICIAL, NO PRAZO DE 15 DIAS, 

PARA A EXPEDIÇÃO DO EDITAL REQUERIDO, DEVENDO O MESMO SER 

ENCAMINHADO NO E-MAIL sor.3vara@tjmt.jus.br.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004313-54.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELE PICCOLI VALENDORFF OAB - MT6407/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NEDIO ADIR SCHERNER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1004313-54.2018.8.11.0040. 

REQUERENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT REQUERIDO: NEDIO 

ADIR SCHERNER VISTOS. 1.) CUMPRA-SE, conforme deprecado, servindo 

cópia como mandado. 2.) Após, devolva-se ao Juízo Deprecante, com as 

homenagens e baixas de estilo. 3.) Consigne-se que caso a parte 

interessada não seja beneficiária da gratuidade judiciária e a providência 

requerida exija diligência de Oficial de Justiça, deverá efetuar o 

pagamento, devendo, para tanto, acessar o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionar o menu “Serviços” na barra superior, 

escolher a opção “Guias”, a qual irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deverá selecionar o 

tópico “Emissão de Guia de Diligência”, nos termos do Provimento nº 

07/2017-CGJ. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 120199 Nr: 10191-16.2014.811.0040

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELESSANDRA VALADARES SOARES, ALEXSANDRO 

SOARES OLIVEIRA, PAMELA LETICIA SOARES OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TATIANE VALADARES SOARES - ESPOLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON ROZENDO PORTOLAN 

- OAB:7504/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar o advogado da parte 

autora, via DJE, para e indicar o endereço das pessoas indicadas na cota 

ministerial de fl. 68, para viabilidade do cumprimento da mesma, no prazo 

de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 136748 Nr: 8913-43.2015.811.0040

 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): ELLITON ODERDENGE VIEIRA, VENILDA 

ODERDENGE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora, via 

DJE, para requerer o que entender de direito, indicando bens à penhora, 

no prazo de quinze dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 20125 Nr: 320-11.2004.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTO BIELESKI, EDI CHINI, JOSÉ BIELESCKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:59.455, NEVIO MANFIO - OAB:16226-B

 Impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora, via 

DJE, para requerer o que entender de direito, indicando bens à penhora, 

no prazo de quinze dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 131937 Nr: 6328-18.2015.811.0040

 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: MARCOS ANDRE SCHOLTEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERONICA ROSSATO ESTEVES 

SILVERIO - OAB:18319/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO CARLOS DAMBROS 

- OAB:13.154/MT

 Impulsiono os presentes autos para certificar que o recurso de apelação 

interposto pela parte requerida é tempestivo, bem como que foi recolhido o 

preparo, razão pela qual passo a providenciar a intimação da parte 

requerente, via dje, para oferecer suas contrarrazões no prazo de quinze 

dias (art. 1010 § 1º).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 107075 Nr: 10082-36.2013.811.0040

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EBM, MARIA SALETE BAMPI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRA BAMPI -ESPÓLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANDERLEY PEDRO DE 

ANDRADE - OAB:3936, WANDRÉ PINHEIRO DE ANDRADE - 

OAB:17.133/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora, via 

DJE, para requerer o que entender de direito para o prosseguimento do 

feito, no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 59421 Nr: 2719-03.2010.811.0040

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIMÃO DEBASTIANI, ALDEVINA VERONICA SEBBEN 

DEBASTIANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ DENTE
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DA PIEVE - 

OAB:11284/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar o advogado da parte 

autora, via DJE, para e cumprir o disposto no art. 524, ambos do CPC, no 

prazo de 15 dias, sob pena de extinção/arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 113224 Nr: 4937-62.2014.811.0040

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GALEÃO DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANA APARECIDA LEMAINSKI, JOSÉ 

TADEU LEMAINSKI (LEMANSKI)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON JACOB FERREIRA - 

OAB:9845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora, via 

DJE, para requerer o que entender de direito para o prosseguimento do 

feito, no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 105903 Nr: 8994-60.2013.811.0040

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO DOMINGOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUNICE MARIA RODRIGUES DOMINGOS - 

ESPOLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

ALINE PARIZZI SOLETTI - OAB:15516-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em tempo, DEFIRO assistência judiciária à parte autora.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 118688 Nr: 9107-77.2014.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO PAULO MARTINS, RAMÃO CARLOS 

FLORES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA BURATO - 

OAB:MT018.484

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS VINICIUS MENDES 

DE MORAES - OAB:3540-A

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar os advogados das partes, 

via DJE, para manifestarem-se acerca do laudo pericial, no prazo comum 

de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 477, § 1º do NCPC.

 Ademais, ante a certidão negativa de citação da denunciada, impulsiono 

os presentes autos com o fim de intimar a parte requerida, na pessoa de 

seu advogado, via DJE, para dar prosseguimento a denunciação, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 15 dias. Destaco que, 

caso a providência requerida exija diligência de Oficial de Justiça, deverá 

efetuar o pagamento da diligência. Para tanto, deve-se acessar o site do 

Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na 

barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do 

Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve 

selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência, nos termos do 

Provimento nº 07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 129492 Nr: 5057-71.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLÓVIS HETZEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEDY WENDELL PUVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO DA SILVA ANDRIESKI - 

OAB:10925-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para efetuar o 

pagamento da diligência do Oficial de Justiça, devendo, para tanto, 

acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu 

Serviços na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página 

do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário 

deve selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência, nos termos do 

Provimento nº 07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 106436 Nr: 9500-36.2013.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMERCIO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PETRORAMOS 

LTDA -ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DA PIEVE - 

OAB:11.284-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTE OS EMBARGOS À EXECUÇÃO, com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil.Condeno o 

embargante nas custas e despesas processuais, bem como nos 

honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor da causa, na 

forma do artigo 82 e 85. § 2º e incisos, do Novo Código de Processo Civil, 

observado o disposto no artigo 98, § 3º do NCPC, caso seja beneficiária 

da AJG.Translade-se cópia da presente decisão para os autos 

principais.Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas 

e anotações de estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 118708 Nr: 9124-16.2014.811.0040

 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: GDSW

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VCC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA ISABEL HERTMANN 

EVALD ROSA LOPES - OAB:18326/O, VANDERLY RUDGE GNOATO - 

OAB:17.786/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante todo o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e assim o faço 

para: (a) reconhecer a existência de união estável entre Gilberto dos 

Santos Wolff e Valquiria Custodia Carneiro nos cinco anos anteriores à 

propositura desta demanda; (b) estabelecer que a guarda do filho do casal 

(fls. 51) será exercida de forma compartilhada, restando livre o direito de 

visitas; (c) fixar obrigação alimentar do autor para com o filho Jeferson 

dos Santos Wolff no importe de 40% do salário mínimo vigente, devidos a 

partir da citação válida. Como consequência, julgo extinto o feito, com 

exame de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Novo Código de Processo 

Civil. No mais, custas e despesas finais pela requerida, face à revelia. 

Honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, devidos 

pela parte sucumbente.CIÊNCIA ao Ministério Público.Publique-se. 

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 136264 Nr: 8624-13.2015.811.0040

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMG, TASV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LÚCIA STEFFANELO - 

OAB:4.709-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Trata-se de Execução de Alimentos proposta por ERICK MATHEUS 

GAMLA, representado por sua genitora TATIANA ALINE SALETE VALKER 

em face de VILSON IRES GAMLA, todos qualificados nos autos em 

epígrafe. Parecer do MPE favorável à suspensão do feito (fls. 79).
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HOMOLOGO o acordo a que chegaram as partes litigantes, para que surta 

seus jurídicos e regulares efeitos, e SUSPENDO a presente execução até 

o cumprimento integral do acordo (março/2019), nos termos do artigo 922, 

caput, do NCPC, com baixa em relatórios estatísticos.

Decorrido o prazo estabelecido, intime-se a parte exequente, para 

manifestar eventual interesse no prosseguimento do feito, advertindo-a de 

que a inércia será interpretada tacitamente como quitação do débito, 

autorizando a extinção do feito pelo pagamento.

Sem custas. Intimem-se.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 3115 Nr: 410-34.1995.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECI CAZULA GASPAR, CARLOS 

ALBERTO XAVIER DOS SANTOS, CARLOS ALBERTO DE MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO FELICIANO DE DEUS 

NERY - OAB:6193/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEWTON ACUNHA ROCHA - 

OAB:5489-B

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) CATIANE 

ZAATRECH CENTURION, para devolução dos autos nº 

410-34.1995.811.0040, Protocolo 3115, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

Decisão

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1003629-32.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIENE APARECIDA ANDRADE DOS SANTOS SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUANA MONICA DE JESUS SOUZA OAB - MT24644/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1003629-32.2018.8.11.0040. AUTOR: 

LUCIENE APARECIDA ANDRADE DOS SANTOS SILVA RÉU: UNIC 

SORRISO LTDA VISTOS. RECEBO a inicial, uma vez que estão presentes 

os requisitos dos artigos 319 e 320 ambos do Código de Processo Civil. 

DEFIRO os benefícios da gratuidade judiciária à parte autora (art. 99, § 3º, 

NCPC), advertindo-a de que a benesse poderá ser revogada no curso do 

processo, caso reste evidenciado que reúna condições financeiras de 

arcar com as custas e despesas processuais. Relativamente à tutela 

provisória de urgência, o art. 300 do atual CPC assim dispõe: “Art. 300. A 

tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo. § 1º Para a concessão da tutela de urgência, o 

juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para 

ressarcir os danos que a outra parte pode vir a sofrer; caução pode ser 

dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder 

oferecê-la. § 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou 

após justificação prévia. § 3º A tutela de urgência, de natureza 

antecipada, não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade 

dos efeitos da decisão.” No caso em análise, diante dos documentos 

apresentados com a inicial, notadamente os comprovantes de conclusão 

da solicitação de aditamento do Fies de Ids 13976701, 13976703, 

13976704 e 13976705 e extrato financeiro da UNIC de Id 13976709, 

demonstrados estão a probabilidade do direito e o perigo de dano arguidos 

pela parte autora, razão pela qual o deferimento do pedido liminar é medida 

que se impõe. Neste sentido, vejamos o julgado abaixo: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ALEGAÇÃO DE DESCONTO 

INDEVIDO EM CONTA BANCÁRIA - PREVIDÊNCIA PRIVADA 

SUPOSTAMENTE NÃO CONTRATADA PELO CONSUMIDOR - 

PROBABILIDADE DO DIREITO EPERIGO DE DANO DEMONSTRADOS - 

REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015 PRESENTES – TUTELA DE 

URGÊNCIA ANTECIPADA DEFERIDA - RECURSO PROVIDO.Presentes a 

probabilidade do direito e o perigo de dano arguidos pela parte autora, é 

viável a concessão da medida de urgência, já que não preenchidos os 

requisitos do art. 300 do novo CPC (Lei nº. 13.105/2015).Devem ser 

suspensos os descontos realizados em conta bancária de quem alega 

não ter firmado o contrato correspondente se a instituição financeira não 

demonstra a origem e a licitude do débito”.(TJMT, AI 135305/2016, DES. 

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 03/05/2017, Publicado no DJE 05/05/2017) – 

destaquei. Diante do exposto, com amparo no artigo 300, do Código de 

Processo Civil, DEFIRO a tutela de urgência pleiteada na inicial, 

DETERMINANDO que a requerida se abstenha de incluir o nome da parte 

autora dos órgãos de proteção ao crédito em razão da inadimplência do 

valor de R$ 38.634,18 (trinta e oito mil, seiscentos e trinta e quatro reais e 

dezoito centavos), bem como que se abstenha de impedir a colação de 

grau, caso a autora tenha sido aprovada em todas as disciplinas 

acadêmicas, sob pena de multa diária no valor de R$100,00 (cem reais). 

CITE-SE a parte requerida para, querendo, contestar a ação no prazo 

legal, ciente que, não apresentada contestação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pela requerente, nos termos dos 

artigos 332 e 335 do Novo Código de Processo Civil. DESIGNE-SE 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DE ACORDO COM A PAUTA DO 

CONCILIADOR DO CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E 

CIDADANIA DESTA COMARCA, devendo o réu ser citado com pelo menos 

20 (vinte) dias de antecedência, restando consignado que as partes 

devem estar acompanhadas por seus respectivos advogados ou 

defensores públicos. O não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu a audiência de conciliação será considerado ato atentatório a 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% (dois por 

cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida 

em favor da União ou do Estado, ut § 8.º do art. 334 do NCPC. Havendo 

autocomposição entre as partes após manejo das técnicas afetas a tal 

fase de mediação, os autos retornarão a este juízo natural para 

homologação, não havendo tal solução consensual do conflito de 

interesse, por força do art. 335 do NCPC, poderá o réu oferecer 

contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial 

observará o contido nos incisos I, II, III e § § 1.º e 2.º do art. 335. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. GLAUBER LINGIARDI 

STRACHICINI, Juiz de Direito, em Substituição Legal.

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004039-90.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIONARA MARTINEZ ORTIGOZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1004039-90.2018.8.11.0040. REQUERENTE: 

BANCO HONDA S/A. REQUERIDO: DIONARA MARTINEZ ORTIGOZA 

VISTOS. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, com pedido liminar, 

fundamentada no Decreto-Lei n.º 911/69, ajuizada por BANCO HONDA 

S/A em face de DIONARA MARTINEZ ORTIGOZA, ambos qualificados nos 

autos, tendo por objeto o bem descrito na inicial. A peça inaugural veio 

acompanhada por documentos, inclusive cópia do contrato assinado entre 

as partes, sendo que as custas iniciais foram recolhidas. Para a 

concessão da medida liminar pleiteada, por expressa disposição legal, é 

necessária a comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, 

tendo a parte requerente cumprido este requisito, por meio de notificação 

extrajudicial encaminhada ao endereço fornecido pela requerida em 

contrato. Com efeito, os documentos atrelados à inicial demonstram a 

relação contratual com garantia de alienação fiduciária do veículo indicado, 

bem como a mora e a inadimplência do devedor. Por outro lado, há receio 

de que a parte autora sofra danos pelo uso inadequado do bem e pelo 

desaparecimento do mesmo, objetivando impedir a aplicação de seu 

pretenso direito. Desta forma, entendo preenchidos os requisitos 

necessários à concessão da TUTELA DE URGÊNCIA, quais sejam, a 

probabilidade do direito alegado e o perigo de dano irreparável, na forma 

do artigo 300 do atual Código de Processo Civil. Ante o exposto, com base 

nos artigos 3.º e seguintes do Decreto-Lei n.º 911/69 e alterações da Lei 
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n.º 10.931/04, DEFIRO, liminarmente, a medida de urgência pleiteada, 

determinando a BUSCA E APREENSÃO do veículo automotor de Marca: 

HONDA, Modelo: BIZ 110I, Ano: 2017/2017, Cor: VERMELHA, Chassi: 

9C2JC7000HR513376, Renavam: 1143833357, Placa: QBY0342, descrito 

na inicial, com a subsequente e imediata entrega dos respectivos 

documentos pela devedora. Para tanto, EXPEÇA-SE o competente 

mandado, devendo o bem ser depositado em mãos da parte requerente ou 

de quem esta indicar, na qualidade de fiel depositário, mediante auto 

circunstanciado que deverá especificar o estado em que se encontra o 

bem. Executada a liminar, CITE-SE a parte requerida para, no prazo de 05 

(cinco) dias, contados do cumprimento da liminar, pagar a integralidade da 

dívida, compreendidas as prestações vencidas e vincendas, acrescidas 

dos encargos decorrentes da inadimplência (STJ, REsp 1418593), 

oportunidade em que o bem lhe será restituído livre de ônus (art. 3º, § 2º 

do Decreto-Lei n.º 911/69, com a redação alterada pela Lei n.º 10.931/04, 

art. 56). Deixo consignado que eventual remoção do veículo fica 

condicionada à comprovação concreta de não purgação da mora no prazo 

legal, mediante certidão da Secretaria. Poderá ainda a devedora fiduciante 

apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, contados, de igual 

forma, a partir do cumprimento da liminar, ainda que tenha se utilizado da 

faculdade disposta no § 2º do art. 3.º do Decreto-Lei n.º 911/69, caso 

entenda ter havido pagamento a maior e desejar a restituição. Defiro a 

inclusão da presente Busca e Apreensão no RENAVAM, inserindo o 

registro do gravame referente à decretação da busca e apreensão do 

veículo na base de dados do RENAVAN. Posteriormente, após a 

apreensão do bem, OFICIE-SE novamente ao DETRAN requisitando-se a 

retirada do gravame, tudo na forma do artigo 3º, §§ 9º e 10, do 

Decreto-Lei 911/69. Concedo os benefícios do art. 212 do Novo Código de 

Processo Civil. Consigne-se que caso a parte interessada não seja 

beneficiária da gratuidade judiciária e a providência requerida exija 

diligência de Oficial de Justiça, deverá efetuar o pagamento, devendo, 

para tanto, acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), 

selecionar o menu “Serviços” na barra superior, escolher a opção “Guias”, 

a qual irá abrir a página do Departamento de Controle e Arrecadação. 

Nessa página, o usuário deverá selecionar o tópico “Emissão de Guia de 

Diligência”, nos termos do Provimento nº 07/2017-CGJ. Intimem-se. 

CUMPRA-SE, SERVINDO CÓPIA COMO MANDADO. GLAUBER LINGIARDI 

STRACHICINI Juiz de Direito em Substituição Legal

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000826-47.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KELLY DE ABREU DUARTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1000826-47.2016.8.11.0040. 

REQUERENTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA 

LTDA REQUERIDO: KELLY DE ABREU DUARTE VISTOS. A parte 

requerente apresentou pedido de desistência da ação. DECIDO. 

Compulsando os autos, verifico que, entre um ato e outro, antes mesmo da 

citação da parte contrária, a parte requerente apresentou pedido 

expresso de desistência da ação, pugnando pela extinção do feito. Nesse 

ponto, vale destacar que, não tendo havido citação, torna-se 

desnecessária a anuência da parte requerida ao pedido, conforme 

inteligência do art. 485, § 4º, do NCPC. Desta maneira, acolho o pedido de 

desistência da ação, homologando-o na forma do art. 200, parágrafo 

único, do Novo Código de Processo Civil, e, em consequência, julgo extinto 

o presente feito, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, 

inciso VIII, do Novo Código de Processo Civil. Custas finais, se houver, 

pela parte autora (art. 90, NCPC). Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Transitada em julgado esta sentença, arquivem-se os autos. 

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1003203-88.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADELITON JOSE GONCALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRENO MENDES TAQUES OAB - MT0015025A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MARTA RIBEIRO DE MELO GONCALVES OAB - 016.569.191-33 

(REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1003203-88.2016.8.11.0040. AUTOR: 

ADELITON JOSE GONCALVES RÉU: BANCO BRADESCO SA VISTOS. 

Trata-se de ação de cobrança do seguro DPVAT ajuizada por ADELITON 

JOSÉ GONÇALVES, representado por sua genitora MARTA RIBEIRO DE 

MELO GONÇALVES em face de BRADESCO SEGUROS S/A, todos 

qualificados nos autos, pretendendo o recebimento da importância de R$ 

10.125,00 (dez mil e cento e vinte e cinco reais), referentes à indenização 

do Seguro Obrigatório de Veículos – DPVAT, em razão de acidente 

automobilístico ocorrido em 28/10/2015. A inicial veio acompanhada dos 

documentos de Id. 3726820 e seguintes. Recebida a exordial, 

determinou-se a remessa do feito ao CEJUSC para inclusão em Pauta 

Temática Periódica de Sessão de Mediação/Conciliação, bem como 

determinou a citação do demandado. No CEJUSC foi realizado exame de 

avaliação médica no autor, restando inexitosa a tentativa de conciliação 

das partes, Id 5897794. Foi apresentada contestação (Id 5563752) e 

impugnação à contestação (Id 6681983). É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO 

E DECIDO. Inicialmente, verifico que o caso em apreço comporta o 

julgamento antecipado da lide, nos termos do inciso I do art. 355 do CPC, 

não havendo a necessidade de dilação probatória. Destaco que não há 

que se falar em produção de prova pericial, uma vez que já existe no feito 

laudo de avaliação conclusivo, do qual se verifica a invalidez parcial 

incompleta com grau de repercussão residual (10%) para o tórax, sendo 

certo que o simples inconformismo da parte não justifica a realização de 

nova perícia médica Antes da análise do mérito, e restando evidentemente 

demonstrada a necessidade e utilidade da via jurisdicional no caso em 

comento, bem como sua adequação, deve ser afastada a alegação de 

carência da ação por falta de interesse de agir, uma vez que é plenamente 

possível a propositura de ação judicial visando o recebimento do valor que 

a parte autora entende como devido, mesmo já tendo requerido e recebido 

valores administrativamente. Quanto à alegação alteração do polo passivo, 

com a inclusão da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT na 

demanda, entendo que não assiste razão à requerida, uma vez que 

qualquer seguradora que opera no sistema pode ser acionada para pagar 

o valor da indenização correspondente ao seguro obrigatório, assegurado 

o direito de regresso (TJMT, Ap 96734/2009, DESA. MARILSEN ANDRADE 

ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

24/08/2016, Publicado no DJE 29/08/2016). Por fim, não há que se falar em 

carência da ação em razão de o acidente noticiado não ser abrangido pelo 

seguro DPVAT, até porque a própria seguradora Líder já pagou 

administrativamente o seguro para a parte autora, conforme se nota de Id 

3726926. Posto isto, passo a análise do mérito. Consta da inicial que o 

autor recebeu administrativamente a importância de R$3.375,00 (três mil e 

trezentos e setenta e cinco reais), correspondentes ao grau da lesão 

sofrida no seu tórax. O laudo de avaliação de Id 5897794 constatou que a 

lesão sofrida pressupõe o grau em 10% (residual). Portanto, levando em 

consideração a aplicação da tabela anexa à Lei 6.194/74 (R$13.500,00 x 

100% x 10%), o autor teria direito ao valor de R$1.350,00 (um mil e 

trezentos e cinquenta reais), valor este inferior ao já recebido na esfera 

administrativa. Portanto, comprovada a quitação dos valores 

correspondentes com a lesão sofrida, a improcedência da presente 

demanda é medida que se impõe. A propósito, vejamos o julgado abaixo: 

"AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT - DECISÃO MONOCRÁTICA COM AMPARO EM 

ENUNCIADO DE SÚMULA DO STJ - ACIDENTE DE TRÂNSITO - SENTÊNCIA 

DE IMPROCEDÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA - REQUERIMENTO DE 

NULIDADE DA SENTENÇA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME 
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COMPLEMENTAR - LAUDO PERICIAL REALIZADO EM JUÍZO - PROVA 

EFICIENTE PARA ATESTAR O GRAU DA INVALIDEZ PARCIAL 

PERMAMENTE DO AUTOR - INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL À EXTENSÃO 

DA LESÃO (SÚMULAS 474 E 544/STJ) - PAGAMENTO EM SEDE 

ADMINISTRATIVA QUE CONTEMPLA O DANO SOFRIDO - 

INCONFORMISMO DESPROVIDO DE ELEMENTOS APTOS A MODIFICAR A 

DECISÃO IMPUGNADA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 

Não há falar em cerceamento do direito de defesa, se o laudo pericial 

realizado em juízo atesta de modo eficiente a invalidez parcial permanente 

e seu grau, para fins de cálculo da indenização securitária. O montante 

indenizatório do seguro obrigatório DPVAT será fixado de acordo com a 

extensão da lesão sofrida pelo segurado. (Súmulas 474 e 544 do STJ). 

Mostra-se indevida a complementação da indenização securitária, quando 

o pagamento administrativo efetuado se deu na proporcionalidade da lesão 

atestada pela perícia médica. (TJMT, AgR 130173/2017, DES. GUIOMAR 

TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

29/11/2017, Publicado no DJE 01/12/2017) - destacamos. Ante o exposto, 

e por tudo que nos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, 

extinguindo o processo com resolução do mérito, com fundamento no 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. CONDENO a parte autora 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, o qual 

FIXO em R$ 800,00 (oitocentos reais), nos termos do art. 85, §8º do CPC, 

ficando contudo suspensa a cobrança, diante dos benefícios da AJG 

deferidos em favor do autor. Após o trânsito em julgado, devidamente 

CERTIFICADO, ARQUIVE-SE, mediante as baixas e cautelas de praxe. 

Lado outro, havendo recurso de apelação, intime-se a parte contrária para 

apresentação de contrarrazões, com posterior remessa à instância 

superior, na forma do artigo 1.010, § 3º, do NCPC. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI 

Juiz de Direito, em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002512-74.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

HIDRAU TORQUE INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO 

LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS APARECIDO DE SOUZA OAB - SP327967 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRATOR M MAQUINAS E PECAS LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1002512-74.2016.8.11.0040. AUTOR: 

HIDRAU TORQUE INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO 

LTDA RÉU: TRATOR M MAQUINAS E PECAS LTDA - ME SENTENÇA 

VISTOS. Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada por HIDRAU TORQUE 

INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA em 

desfavor de TRATOR M MÁQUINAS E PEÇAS LTDA - MRE, qualificados 

nos autos. Alega a autora, em breve síntese, que é credora da requerida 

do valor original de R$22.111,12 (vinte e dois mil, cento e onze reais e 

doze centavos), referentes às notas fiscais juntadas ao feito. A inicial 

veio instruída com documentos de Id 3207384 e seguintes. Devidamente 

citada (Id 4179888), a requerida não compareceu à audiência de 

conciliação designada e deixou transcorrer em branco o prazo para 

contestação. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. O presente feito 

comporta julgamento antecipado a teor do artigo 355, incisos I e II do CPC, 

uma vez que a requerida, embora devidamente citada, não contestou a 

presente ação, valendo observar que a mesma foi devidamente advertida 

sobre os efeitos da revelia, na forma do artigo 344, do CPC (Id 3646644). 

Deste modo, em observância ao disposto no artigo 344, do CPC, reputo 

como verdadeiros os fatos alegados na inicial, deixando consignado, 

desde já, que a decretação da revelia não implica obrigatoriamente na 

procedência total do pedido, por tratar-se de presunção relativa. Pois bem. 

Diante da alegação de que a requerida não pagou os débitos relativos às 

notas fiscais constantes de Ids. 3207614 e 3207658, e restando 

declarado como verdadeiros os fatos alegados na inicial, entendo que a 

procedência do pedido de cobrança em análise é medida que se impõe. 

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na inicial para 

CONDENAR a requerida ao pagamento do valor de R$22.111,12 (vinte e 

dois mil, cento e onze reais e doze centavos), atualizados desde os 

respectivos vencimentos. Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO 

COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do art. 487, I do atual Código de 

Processo Civil. CONDENO a requerida ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que FIXO em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, CPC. Após o 

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

baixas e cautelas de praxe. Lado outro, havendo recurso de apelação, 

intime-se a parte contrária para apresentação de contrarrazões, com 

posterior remessa à instância superior, na forma do artigo 1.010, § 3º, do 

NCPC. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. GLAUBER 

LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito, em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000804-86.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON VANDERLEI STUMPF - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ZILTON MARIANO DE ALMEIDA OAB - MT6934/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CBS - CONSORCIO BRASILEIRO DE SUBESTACOES - JUBA - SORRISO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAROLINA SVIZZERO ALVES OAB - SP0209472A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1000804-86.2016.8.11.0040. 

REQUERENTE: WILSON VANDERLEI STUMPF - ME REQUERIDO: CBS - 

CONSORCIO BRASILEIRO DE SUBESTACOES - JUBA - SORRISO VISTOS. 

Trata-se de Ação Declaratória de Existência de Débito ajuizada por 

WILSON VANDERLEI STUMPF ME - AUTO MUNCK GERADORES em face 

de CBS CONSÓRCIO BRASILEIRO DE SUBESTAÇÕES, ambos qualificados 

nos autos, pelos fatos e fundamentos expostos na inicial. A inicial veio 

acompanhada dos documentos de Id. 1518651 e seguintes. Foi 

apresentada contestação (Id 3016161) e impugnação à contestação (Id 

3300403). Intimados para especificação de provas, o requerido pugnou 

pelo julgamento antecipado da lide (Id 10694121), enquanto o autor 

pleiteou pela produção de prova testemunhal e depoimento pessoal do 

representante legal do réu (Id 10747672). É O RELATÓRIO.FUNDAMENTO 

E DECIDO. Sem delongas, o caso é de extinção pela prescrição. Conforme 

se nota das ordens de serviços de Id 1518656, os débitos os quais o 

autor pretende a declaração de existência, com a consequente cobrança, 

são datados de 23/10/2010 a 23/01/2011, tendo o requerente ingressado 

com a presente demanda apenas em 06/07/2016, quando já havia 

transcorrido o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, previsto no artigo 

206, §3º, V, do Código Civil, in verbis: Art. 206. Prescreve: (...) §3º. Em 

cinco anos: (...) V- A pretensão de cobrança de dívidas líquidas 

constantes de instrumento público ou particular. Destaco que, embora o 

autor tenha denominado a ação de "declaratória de existência de débito", 

nota-se que não se trata declaratória pura, já que constou expressamente 

do pedido contido na alínea 'b' a cobrança da dívida substanciada nos 

documentos de Id 1518656. A propósito, vejamos o julgado abaixo: 

"AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE RECONHECE, DE 

OFÍCIO, A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

VÍNCULO EMPREGATÍCIO C/C COM PEDIDO DE CUNHO CONDENATÓRIO – 

SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DESPROVIDO. As ações 

declaratórias puras não se sujeitam à prescrição, todavia, tratando-se de 

ação com duplo objetivo, declaratório e condenatório, não há que se falar 

em imprescritibilidade" (TJMT, AgR 14710/2016, DRA. VANDYMARA G. R. 

P. ZANOLO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 24/04/2017, Publicado no DJE 10/05/2017) - destaquei. Ante o 

exposto, JULGO EXTINTO o pedido inicial, com resolução do mérito, 

extinguindo o processo com resolução do mérito, com fundamento no 

artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil. CONDENO a parte autora 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, o qual 

FIXO em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º do CPC. 

Após o trânsito em julgado, devidamente CERTIFICADO, ARQUIVE-SE, 

mediante as baixas e cautelas de praxe. Lado outro, havendo recurso de 

apelação, intime-se a parte contrária para apresentação de contrarrazões, 

com posterior remessa à instância superior, na forma do artigo 1.010, § 

3º, do NCPC. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. GLAUBER 

LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito, em Substituição Legal
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Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010252-03.2012.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL BENJAMIM MAHL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELE DE MELO BAISE BARTH OAB - MT11277/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT0015523A (ADVOGADO)

 

PROCESSO Nº 8010252-03.2012.8.11.0040 IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico que em cumprimento ao § 42 

da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 da CNGC/MT, 5.16, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte Reclamante para se 

manifestar sobre os documentos juntados referente as consulta, 

BACENJUD, RENAJUD, 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, 30 de julho de 2018. Elite 

Capitanio,Gestora Judicial.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002181-58.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NARA TEREZINHA FORNARI - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NIVIA NAJARA FORNARI CENCI OAB - MT0008911A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JEFERSON ALVES DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

PROCESSO Nº 1002181-58-2017.8.11.0040 IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico que em cumprimento ao § 42 

da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 da CNGC/MT, 5.16, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte Reclamante para se 

manifestar sobre os documentos juntados referente as consulta, 

BACENJUD, RENAJUD, 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, 30 de julho de 2018. Elite 

Capitanio,Gestora Judicial

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002455-85.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GILVANO DE AVILA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO DA PIEVE OAB - MT0011284S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MLFL - JOIAS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1002455-85.2018.8.11.0040. REQUERENTE: GILVANO DE AVILA 

REQUERIDO: MLFL - JOIAS LTDA - ME Intime-se a parte reclamante para 

emendar a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, juntando aos autos cópia 

do comprovante de inclusão no cadastro de restrição ao crédito legível e 

sem recortes, sob pena de indeferimento da petição inicial (art. 321 do 

NCPC). Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e voltem os 

autos imediatamente conclusos. SORRISO, 16 de julho de 2018. JACOB 

SAUER, Juiz(a) de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002654-10.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DEUZIMAR GAMA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Hermes da Silva OAB - MT0014884A (ADVOGADO)

HILARIO AMARAL NETO OAB - MT20900/O (ADVOGADO)

CEZAR VIANA LUCENA OAB - MT0019417A (ADVOGADO)

FERNANDO PARMA TIMIDATI OAB - MT0016027A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1002654-10.2018.8.11.0040. REQUERENTE: DEUZIMAR GAMA DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A Forte no art. 320 

do NCPC, c/c art. 4º, III, da Lei n. 9.099/95, intime-se a parte reclamante 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, complete a inicial com os 

seguintes documentos: a) Comprovante de endereço em seu nome, ou 

com declaração de domicílio firmada pelo titular do comprovante 

apresentado. A inércia acarretará o indeferimento da inicial (NCPC, art. 

321, parágrafo único). SORRISO, 16 de julho de 2018. JACOB SAUER, 

Juiz(a) de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002858-54.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLENILDA JULIA LOUZADA RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA COSTA DAS CHAGAS OAB - RO6205 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1002858-54.2018.8.11.0040. REQUERENTE: CLENILDA JULIA LOUZADA 

RODRIGUES DA SILVA REQUERIDO: UNIC SORRISO LTDA Decido a lide, 

com dispensa do relatório (Lei n.º 9.099/95, art. 38). Em que pese a 

pretensão da parte reclamante, verifico que o presente feito exige análise 

de matéria adstrita à competência da Justiça Federal. Com efeito, a parte 

reclamante pugna pela expedição de diploma de nível superior cursado em 

instituição privada, contudo, por exercer a reclamada função delegada do 

Poder Público Federal, afastada está a competência deste Juízo, 

consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal: AGRAVO 

REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. 

CONSTITUCIONAL. INSTITUIÇÃO PRIVADA DE ENSINO SUPERIOR. 

DEMORA NA EXPEDIÇÃO DO DIPLOMA. SISTEMA FEDERAL DE ENSINO. 

INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL. PRECEDENTES. 

1. As instituições privadas de ensino integram o Sistema Federal de Ensino 

e subordinam-se à supervisão pedagógica do Ministério da Educação e da 

Cultura (MEC), a quem compete a autorização, o reconhecimento e o 

credenciamento dos cursos superiores por elas ministrados. 2. Haja vista 

o interesse da União, compete à Justiça Federal o conhecimento e o 

julgamento de ação proposta em razão da demora na expedição de 

diploma de conclusão de curso superior em instituição privada de ensino. 

3. Agravo regimental não provido. (Ag. Reg. no Recurso Extraordinário 

com Agravo nº 754627/DF, 2ª Turma do STF, Rel. Dias Toffoli. j. 

17.11.2015, unânime, DJe 14.12.2015). RECURSO EXTRAORDINÁRIO – 

SISTEMA FEDERAL DE EDUCAÇÃO – INSTITUIÇÃO PRIVADA DE ENSINO 

SUPERIOR – CONTROVÉRSIA RELATIVA À EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA DE 

CONCLUSÃO DE CURSO SUPERIOR – INTERESSE DA UNIÃO – 

COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM FEDERAL – PRECEDENTES – 

RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (RE nº 762.119/PR, Segunda Turma, 

Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 10/10/14). Ante o exposto, 

REJEITO A PETIÇÃO INICIAL e deixo de analisar o mérito, nos termos do 

art. 485, I, do NCPC. Cancelo a audiência designada neste feito. 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, 16 de julho 

de 2018. JACOB SAUER, Juiz(a) de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002951-17.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI PENEDO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMANUELLE MANDU GAIA OAB - MT0019539A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1002951-17.2018.8.11.0040. REQUERENTE: ROSELI PENEDO DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO I - Alegando a 

parte reclamante desinteresse no prosseguimento da ação (id. 13606561), 
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deixo de analisar o mérito do presente feito, com fundamento no art. 485, 

VIII, do NCPC. II - Sem custas. III - Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Arquive-se. SORRISO, 16 de julho de 2018. JACOB SAUER, Juiz(a) de 

Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003202-35.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESSON DOUGLAS MORAES MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT0019588A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1003202-35.2018.8.11.0040. REQUERENTE: ANDRESSON DOUGLAS 

MORAES MARTINS REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S.A Forte no art. 320 

do NCPC, c/c art. 4º, III, da Lei n. 9.099/95, intime-se a parte reclamante 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, complete a inicial com os 

seguintes documentos: a) 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). SORRISO, 17 de julho de 2018. JACOB SAUER, 

Juiz(a) de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003288-06.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESSON DOUGLAS MORAES MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT0019588A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA DISTRIBUIDORA SAVOY LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1003288-06.2018.8.11.0040. REQUERENTE: ANDRESSON DOUGLAS 

MORAES MARTINS REQUERIDO: EDITORA DISTRIBUIDORA SAVOY LTDA 

- ME 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). SORRISO, 17 de julho de 2018. JACOB 

SAUER, Juiz(a) de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003290-73.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESSON DOUGLAS MORAES MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT0019588A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1003290-73.2018.8.11.0040. REQUERENTE: ANDRESSON DOUGLAS 

MORAES MARTINS REQUERIDO: GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE 

MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 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). 

SORRISO, 17 de julho de 2018. JACOB SAUER, Juiz(a) de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003292-43.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESSON DOUGLAS MORAES MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT0019588A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1003292-43.2018.8.11.0040. REQUERENTE: ANDRESSON DOUGLAS 

MORAES MARTINS REQUERIDO: UNIC SORRISO LTDA 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). SORRISO, 17 de julho de 2018. JACOB SAUER, Juiz(a) 

de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003549-68.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FERREIRA DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA TAVARES DA SILVA OST OAB - MT0014698A (ADVOGADO)

TIAGO GALLAS OAB - MT0016888A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MONTE CRISTO AUTOMOVEIS LTDA (REQUERIDO)

FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1003549-68.2018.8.11.0040. REQUERENTE: JOSE FERREIRA DE ANDRADE 

REQUERIDO: MONTE CRISTO AUTOMOVEIS LTDA, FCA FIAT CHRYSLER 

AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. I - Alegando a parte reclamante desinteresse 

no prosseguimento da ação (id. 13606561), deixo de analisar o mérito do 

presente feito, com fundamento no art. 485, VIII, do NCPC. II - Sem custas. 

III - Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Arquive-se. SORRISO, 17 de julho 

de 2018. JACOB SAUER, Juiz(a) de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003665-74.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO RIOS ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELIO BICALHO GUIMARAES OAB - MG147795 (ADVOGADO)

ARTHUR FRANCO CARVALHO OAB - MT24647/A (ADVOGADO)

YARA LINE DE OLIVEIRA PIMENTA OAB - MT0020492A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1003665-74.2018.8.11.0040. REQUERENTE: PAULO RIOS ALVES 

REQUERIDO: CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. 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). SORRISO, 17 de julho de 2018. JACOB SAUER, 

Juiz(a) de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002777-08.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBIO MARQUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1002777-08.2018.8.11.0040. REQUERENTE: CLEBIO MARQUES DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Tendo em vista que a 

demanda está distribuída em nome de Clebio Marques da Silva em face do 
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Banco Santander (Brasil) S/A, ao passo em que na petição inicial consta o 

nome de Greice Kelly Marques da Silva e Energisa Mato Grosso – 

Distribuidora de energia S.A, intime-se a reclamante para, no prazo de 05 

(cinco) dias, esclareça qual o polo ativo e passivo da demanda, bem como 

se manifeste quanto ao interesse no prosseguimento do feito. SORRISO, 

17 de julho de 2018. JACOB SAUER, Juiz(a) de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003319-26.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JENIANE PEREIRA PEZZINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON SARAIVA DOS SANTOS OAB - MT0007720A (ADVOGADO)

KARINA CAPPELLESSO ARAUJO BATISTELLA OAB - MT0012772A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CENECT - CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA 

LTDA (REQUERIDO)

 

Processo: 1003319-26.2018.8.11.0040 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 14 DE 

NOVEMBRO DE 2018 ÀS 16H20MIN. para realização da audiência de 

conciliação, ficando ciente a parte interessada que o não comparecimento 

implicará na extinção do feito. Sorriso/MT, 30 de julho de 2018. Kelly Cimi 

Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002257-48.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA SENA CRISTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA 

para o dia 19 de SETEMBRO de 2018, às 13:10 horas, nesta Comarca, 

ficando a parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003972-62.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAPHAEL INDALECIO MOCO GONCALVES (EXECUTADO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA 

para o dia 19 de SETEMBRO de 2018, às 13:30 horas, nesta Comarca, 

ficando a parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002258-33.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SILVA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA 

para o dia 19 de SETEMBRO de 2018, às 13:40 horas, nesta Comarca, 

ficando a parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002265-25.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE BATISTA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS OAB - MT0019525A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA 

para o dia 19 de SETEMBRO de 2018, às 13:50 horas, nesta Comarca, 

ficando a parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002266-10.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE ANDRE DA SILVA XAVIER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS OAB - MT0019525A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR as partes 

(reclamante e reclamada) acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO 

DESIGNADA para o dia 19 de SETEMBRO de 2018, às 14:00 horas, nesta 

Comarca, ficando a parte interessada ciente que o não comparecimento 

implicará na extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002267-92.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IZAIAS VIEIRA SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS OAB - MT0019525A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA 

para o dia 19 de SETEMBRO de 2018, às 14:10 horas, nesta Comarca, 

ficando a parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002268-77.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JAIRO LOURENCIO LEAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS OAB - MT0019525A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA 

para o dia 19 de SETEMBRO de 2018, às 14:20 horas, nesta Comarca, 

ficando a parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1002269-62.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IZAIAS VIEIRA SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS OAB - MT0019525A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA 

para o dia 19 de SETEMBRO de 2018, às 14:30 horas, nesta Comarca, 

ficando a parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002270-47.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GENECI CORREIA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS OAB - MT0019525A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA 

para o dia 19 de SETEMBRO de 2018, às 14:40 horas, nesta Comarca, 

ficando a parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002271-32.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDECIR CAVALCANTE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS OAB - MT0019525A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA 

para o dia 19 de SETEMBRO de 2018, às 14:50 horas, nesta Comarca, 

ficando a parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002824-79.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLY BISPO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

 

Processo: 1002824-79.2018.8.11.0040 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 17H00MIN. para realização da audiência de conciliação, 

ficando ciente a parte interessada que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito. Sorriso/MT, 30 de julho de 2018. Cristiane V. Kuhn 

Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001423-45.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA MARIA ANTONIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT0019588A (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 SORRISO SENTENÇA Processo: 

1001423-45.2018.8.11.0040. REQUERENTE: LUCIANA MARIA ANTONIO 

REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

I – Já decorrido o prazo postulado no id. 13334785, e considerando que 

embora intimada, a parte reclamante não regularizou o vício sanável 

constatado (Certidões expedidas fisicamente – “balcão” - pelo 

SPC/SERASA e pelo SCPC), diante do que se impõe o indeferimento da 

inicial. II - Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e nos termos do 

art. 485, I, do NCPC, deixo de analisar o mérito. III - Sem custas. IV - 

Publique-se. Registre-se. Intime-se a parte reclamante. V - Com o trânsito 

em julgado, arquive-se. SORRISO, 17 de julho de 2018. JACOB SAUER, 

Juiz(a) de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002272-17.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELICA DA SILVA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS OAB - MT0019525A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA 

para o dia 19 de SETEMBRO de 2018, às 15:00 horas, nesta Comarca, 

ficando a parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002273-02.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELICA DA SILVA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS OAB - MT0019525A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA 

para o dia 19 de SETEMBRO de 2018, às 15:10 horas, nesta Comarca, 

ficando a parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001276-19.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO HEMING OAB - MT0002869A (ADVOGADO)

ELNA CRISTINA VIEGAS DAS NEVES OAB - PA0020978A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO RAMOS DE ALMEIDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1001276-19.2018.8.11.0040. REQUERENTE: JOSE GOMES DA SILVA 

REQUERIDO: MARCELO RAMOS DE ALMEIDA I - Tendo em vista que a 

citação deverá ocorrer conforme disposto no art. 18 da Lei nº 9.099/95, 

bem como que somente é possível a intimação e não a citação por 

qualquer meio idôneo de comunicação (art. 19 da Lei n. 9.099/95), indefiro 

o peticionado no id. 13752402. II - Intime-se a parte autora para, em 05 

(cinco) dias, se manifestar acerca do interesse no prosseguimento do 

feito, sob pena de extinção (art. 485, III, do NCPC). III - Decorrido o prazo 

acima, sem manifestação, certifique-se e retornem conclusos. SORRISO, 

17 de julho de 2018. JACOB SAUER, Juiz(a) de Direito.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002274-84.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS DORES OLIVEIRA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS OAB - MT0019525A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA 

para o dia 19 de SETEMBRO de 2018, às 15:20 horas, nesta Comarca, 

ficando a parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002281-76.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLEONICE MORAES MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA 

para o dia 19 de SETEMBRO de 2018, às 15:30 horas, nesta Comarca, 

ficando a parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005851-07.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MONIQUE CORDEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ELIZABETE CORDEIRO ZANATTA OAB - MT21735/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT0006551S (ADVOGADO)

 

Processo: nº 1005851-07.2017.8.11.0040 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. 14415001, para querendo, 

apresentar contrarrazões no prazo de 10 dias. Sorriso/MT, 30 de Julho de 

2018. Cristiane V. Kuhn

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002282-61.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELI CAROLINA DEZORDI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA 

para o dia 19 de SETEMBRO de 2018, às 15:40 horas, nesta Comarca, 

ficando a parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002283-46.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROZELI DE FATIMA PERES LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SOMATEM SOCIEDADE MATOGROSENSE DE EMPREENDIMENTOS LTDA 

(REQUERIDO)

CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA 

para o dia 19 de SETEMBRO de 2018, às 15:50 horas, nesta Comarca, 

ficando a parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000988-42.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

OTAVIO VERUSSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA OAB - MT0022107A 

(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: 

1000988-42.2016.8.11.0040. REQUERENTE: OTAVIO VERUSSA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos etc. Sobrevindo o falecimento do reclamante, conforme informado 

em sede de audiência de instrução e julgamento (Num. 10158962), e não 

ocorrido até a presente data a habilitação de seus sucessores, não há 

outra alternativa a este Juízo senão extinguir o feito. Posto isso, JULGO 

EXTINTO o presente feito, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do 

art. 51, V, da Lei nº 9.099/95. Sem custas. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Com o trânsito em julgado, arquive-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002263-55.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANILSON FERREIRA SALES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIMA THAYS DIAS DE MENDONCA OAB - MT21160/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMARILDO MARCOS WOLF (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA 

para o dia 19 de SETEMBRO de 2018, às 16:00 horas, nesta Comarca, 

ficando a parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004181-94.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARI IVETE VARGAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO HEMING JUNIOR OAB - MT0020865A (ADVOGADO)

SERGIO HEMING OAB - MT0002869A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELY INTERNACIONAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - ME 

(REQUERIDO)

 

Processo: 1004181-94.2018.8.11.0040. 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 05 DE SETEMBRO 

DE 2018 ÀS 17H10MIN. para realização da audiência de conciliação, 

ficando ciente a parte interessada que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito. Sorriso/MT, 30 de julho de 2018. Cristiane V. Kuhn 

Técnica Judiciária
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002286-98.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANIA BARON EHRHARDT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA 

para o dia 19 de SETEMBRO de 2018, às 16:10 horas, nesta Comarca, 

ficando a parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO

Processo Número: 1002290-38.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDIO JOSE DA CRUZ (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIVANI PEREIRA SILVA OAB - MT0010235A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JAIRTON LOURENCO DA SILVA (EMBARGADO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA 

para o dia 19 de SETEMBRO de 2018, às 16:20 horas, nesta Comarca, 

ficando a parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005546-23.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEMERI VORISEK 78629810149 (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUSIMARA RIBEIRO SILVA OAB - MT0012663A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONCEICAO DA SILVA ALVES (EXECUTADO)

 

PROCESSO Nº 1005546-23-2017.8.11.0040 IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico que em cumprimento ao § 42 

da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 da CNGC/MT, 5.16, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte Exequente para se 

manifestar sobre os documentos juntados referente as consulta, 

BACENJUD, RENAJUD, bem como para se manifestar e ditar os rumos da 

execução, em 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, sob pena de 

extinção (Lei n. 9.099/95, art. 53, §4º). Sorriso/MT, 30 de julho de 2018. 

Elite Capitanio,Gestora Judicial

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002297-30.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELICA CARDOSO ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAIS GIOVELLI OAB - MT23576/O (ADVOGADO)

NELSON SARAIVA DOS SANTOS OAB - MT0007720A (ADVOGADO)

KARINA CAPPELLESSO ARAUJO BATISTELLA OAB - MT0012772A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA 

para o dia 19 de SETEMBRO de 2018, às 16:40 horas, nesta Comarca, 

ficando a parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002297-30.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELICA CARDOSO ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAIS GIOVELLI OAB - MT23576/O (ADVOGADO)

NELSON SARAIVA DOS SANTOS OAB - MT0007720A (ADVOGADO)

KARINA CAPPELLESSO ARAUJO BATISTELLA OAB - MT0012772A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA 

para o dia 19 de SETEMBRO de 2018, às 16:40 horas, nesta Comarca, 

ficando a parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002370-02.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE BATISTA AGUIAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANE BARTH OAB - MT15223/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

 

Processo: 1002370-02.2018.8.11.0040 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 30 DE JANEIRO 

DE 2019 ÀS 09H00MIN. para realização da audiência de conciliação, 

ficando ciente a parte interessada que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito. Sorriso/MT, 30 de julho de 2018. Kelly Cimi Analista 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010349-95.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SELMA HRENHEVITCZ DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALAN BRASIL PIETROBON MAGALHAES OAB - MT18177/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA DA SILVA MESQUITA GRUDKA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SCHEILA RIBEIRO DE LIMA OAB - MT16838/O (ADVOGADO)

 

C E R T I D Ã O Processo n.º 8010349-95.2015.8.11.0040 Certifico para os 

devidos fins que, empós análise detida, mormente a determinação de Id. 

10669172, contatei que, em que pese o sistema tenha constatado a 

publicação da intimação de Id. 12969502, no ID. 9447878 do campo 

“eventos do processo”, está não foi localizada efetivamente no Diário da 

Justiça Eletrônico, razão pela qual procedo a intimação do advogado da 

parte Exequente, Dr. ALAN BRASIL PIETROBON MAGALHAES, para que 

no prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se sobre a exceção de 

pré-executividade oferecida no ID. 3251056. O referido é verdade e dou 

fé. Sorriso/MT, 30 de julho de 2017. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002300-82.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECIR AGUIAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA 

para o dia 19 de SETEMBRO de 2018, às 17:10 horas, nesta Comarca, 

ficando a parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1002304-22.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON MINOSSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR as partes 

(reclamante e reclamante) acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO 

DESIGNADA para o dia 19 de SETEMBRO de 2018, às 17:30 horas, nesta 

Comarca, ficando a parte interessada ciente que o não comparecimento 

implicará na extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000109-35.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IVANETE DA SILVA BASTARD (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FAIRA OLIVIA STRAPAZZON DO CARMO - ME (REQUERIDO)

PET CURSOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANO GAVIOLI FACHINI OAB - MT5425/B-B (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1000109-35.2016.8.11.0040; Valor causa: R$ 2.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[ESTABELECIMENTOS DE ENSINO, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. 

Trata-se de reclamação proposta por IVANETE DA SILVA BASTARD em 

face de FAIRA OLÍVIA STRAPAZZON DO CARMO-ME, em que pretende: 

a) a condenação da parte reclamada na obrigação de entregar um tablet; e 

b) a condenação da parte reclamada a título de indenização por danos 

morais. A parte reclamante sustenta que em 13-11-2013 efetuou a 

contratação de um curso de informática profissional e inglês para o seu 

filho Gabriel Bastard Freitas, no valor total de R$843,70 (oitocentos e 

quarenta e três reais e setenta centavos), parcelados em 11 (onze) vezes 

no valor de R$64,90 (sessenta e quatro reais e noventa centavos). Aduz 

que o curso foi finalizado em dezembro de 2014 e, conforme a cláusula 

2.5 do contrato entabulado entre as partes, receberia ao final do curso um 

tablet, o qual não foi entregue até a distribuição da presente reclamação, 

causando-lhe danos morais. Audiência de conciliação restou infrutífera 

(Id. 10611943). Citada, a parte reclamada sustentou a sua ilegitimidade 

para figurar no polo passivo da presente reclamação. No mérito, 

argumenta que inexiste relação jurídica vigente entre as partes, pugnando 

pela improcedência dos pedidos contidos na inicial. É o relatório. 

Verifica-se que a lide comporta julgamento antecipado, nos termos do art. 

335, inciso I, do CPC-2015, já que não há necessidade de produção de 

prova em audiência. Quanto à ilegitimidade passiva. A empresa reclamada 

sustenta sua ilegitimidade, argumentado que promoveu a alienação da 

empresa Pet Cursos de Sorriso para a pessoa de Rosely Alves Paim 

Lottermann, sendo esta, portanto, legítima para figurar no polo passivo da 

presente reclamação. Pois bem. No caso, afigura-se legítima a presença 

da empresa reclamada no polo passivo da presente demanda, pois, 

quando da contratação realizada pela parte reclamante, ocorrida em 

13-11-2013, era a legítima responsável pelas obrigações assumidas. 

Ademais, simples cláusula constante em contrato de alienação de 

empresa não pode elidir as responsabilidades legais previstas em norma 

consumerista, sob pena de subverter a ordem constitucional que tutela o 

consumidor (CF, art. 5º, inciso XXXII). Ademais, preleciona o parágrafo 

único do art. 7º do Código de Defesa do Consumidor: “Tendo mais de um 

autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos 

danos previstos nas normas de consumo”. Posto isso, a preliminar de 

ilegitimidade passiva suscitada pela empresa reclamada deve ser 

afastada. 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 

parte 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 

as reclamadas produzam todas as provas necessárias ao esclarecimento 

da demanda, sob as penas da lei. Quanto à existência de relação 

contratual. A relação contratual encontra-se demonstrada pelo contrato 

constante no Id. 1050695, de onde emerge a obrigação da parte 

reclamada de promover a entrega de um tablet à parte reclamante ao final 

do curso, conforme Cláusula 2.5., in verbis: “O prêmio sugerido nesta 

promoção será de (1) tablet, sendo que o mesmo, será entregue ao final 

do curso. E o aluno deverá estar em dia com suas mensalidades”. Desse 

modo, evidente a obrigação da parte reclamada em efetuar a entrega do 

equipamento ajustado no contrato acima mencionado. Quanto ao dano 

moral. No caso, não vislumbro a ocorrência de dano moral a ensejar a 

reparação pretendida pela parte reclamante. Sabe-se que o dano moral 

deve prover de ato ilícito apto a atingir os direitos da personalidade 

daquele que o sofreu, o que ocorre quando se está diante de situação 

vexatória ou de abalo psíquico duradouro. Pequenos transtornos ou 

aborrecimentos do cotidiano, o simples inadimplemento contratual, a mora 

ou o prejuízo econômico, não são ocorrências suficientes para a 

caracterização do dever de indenizar. Nesse sentido, a lição de Sérgio 

Cavalieri Filho (Programa de Responsabilidade Civil, Malheiros, 6ª ed., pág. 

105): “Só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento 

ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no 

comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e 

desequilíbrio em seu bem estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, 

irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, 

porquanto, além de fazerem parte da normalidade de nosso dia a dia, no 

trabalho, no trânsito entre os amigos e até no ambiente familiar, tais 

situações não são tão intensas e duradouras, a ponto de romper o 

equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos 

por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de 

indenizações pelos mais triviais aborrecimentos. Em que pese a parte 

reclamada não ter entregue o equipamento ajustado em contrato – tablet –, 

isso, por si só, configura mero descumprimento contratual e não enseja 

lesão de cunho extrapatrimonial. O dano ou lesão à personalidade, 

merecedores de reparação, somente se configurariam com a exposição 

do consumidor a situação humilhante, bem como ofensa a atributo da sua 

honra, imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no art. 

5º, incisos V e X, da CF/88, o que não restou comprovado no caso dos 

autos. A jurisprudência aponta nesse sentido. Confira-se: “RECURSO 

INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MATERIAIS E MORAIS. VICIO DE PRODUTO. AQUISIÇÃO DE TELEVISOR. 

PRODUTO ENCAMINHADO À ASSISTÊNCIA TÉCNICA SEM QUE O DEFEITO 

TENHA SIDO SOLUCIONADO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS PELO 

PRODUTO, QUE SE MOSTRA DEVIDA. DANO MORAL NÃO 

CONFIGURADO. O MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, 

NÃO É CAPAZ DE GERAR INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO 

DESPROVIDO.” (TJRS. Recurso Cível n. 71005180757. Segunda Turma 

Recursal Cível. Relator Dr. ROBERTO CARVALHO FRAGA. Julgado em 

29/07/2015). Pelo exposto, eu juiz leigo, apresento projeto de sentença, no 

sentido de JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

formulados na inicial, para o fim de: 1) CONDENAR a empresa reclamada a 

entregar a parte reclamante um tablet, nos termos constantes da Cláusula 

2.5. do Contrato firmado em 13-11-2013, no prazo máximo e improrrogável 

de 20 (vinte) dias; e. 2) JULGAR EXTINTO O PROCESSO, nos termos dos 

artigos 316 e 487, inciso I, ambos do Código de Processo Civil. Para o 

caso de descumprimento da obrigação contida no item 1, fixo multa diária 

no valor de R$200,00 (duzentos reais), conforme permissão legal contida 

nos artigos 536, §1º, e 537, 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, 23 de abril de 2018. JACOB SAUER, 

Juiz de Direito.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002305-07.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVAN BISPO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR as partes 

(reclamante e reclamada) acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO 

DESIGNADA para o dia 19 de SETEMBRO de 2018, às 17:40 horas, nesta 

Comarca, ficando a parte interessada ciente que o não comparecimento 

implicará na extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003975-80.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CREUSA APARECIDA GOMES DAMS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1003975-80.2018.8.11.0040. REQUERENTE: CREUSA APARECIDA GOMES 

DAMS REQUERIDO: ITAU UNIBANCO S/A Forte no art. 320 do NCPC, c/c 

art. 4º, III, da Lei n. 9.099/95, intime-se a parte reclamante para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, complete a inicial com os seguintes 

documentos: · Comprovante de endereço em seu nome, ou com 

declaração de domicílio firmada pelo titular do comprovante apresentado; · 

Certidão expedida fisicamente – “balcão” - pelo SPC/SERASA, quanto à 

existência de débitos inscritos em seu nome. A inércia acarretará o 

indeferimento da inicial (NCPC, art. 321, parágrafo único). SORRISO, 20 de 

julho de 2018. JACOB SAUER, Juiz(a) de Direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006224-38.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA ANDREA CALEGARO OAB - MT17769/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEONARDO ELOI FOLLE BERLATTO (EXECUTADO)

 

Processo: 1006224-38.2017.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar a parte Exequente (advogado) para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifeste-se sobre a diligência de ID. 14181124, requerendo 

o que entender de direito. Sorriso/MT, 30 de julho de 2018. Kelly Cimi 

Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006622-82.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IOLANDA ANTONIA CANCIAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOGLY ADAS COSTA OAB - MT0018094A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CHAPEÇÃO STYLLUS (REQUERIDO)

INJET AR CENTRO AUTOMOTIVO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KARINA ROMAO CALVO OAB - MT19370/O (ADVOGADO)

 

Processo: 1006622-82.2017.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar a parte reclamante de que foi designado o 21 DE AGOSTO 

DE 2018 ÀS 15H00MIN. para realização da audiência de INSTRUÇÃO E 

JULGAMENTO, ficando ciente a parte interessada que o não 

comparecimento implicará na extinção do feito. Sorriso/MT, 30 de julho de 

2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000610-52.2017.8.11.0040

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:

FERNANDO FLORENCIO DE BORBA (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA 

para o dia 19 de SETEMBRO de 2018, às 17:50 horas, nesta Comarca, 

ficando a parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000097-50.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARINEIVA HOFFMANN - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KARINA DE OLIVEIRA SOUZA (EXECUTADO)

 

Processo: 1000097-50.2018.8.11.0040 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 Exequente (advogado) para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifeste-se sobre os rumos da execução, sob pena de 

arquivamento. Sorriso/MT, 30 de julho de 2018. Kelly Cimi Analista 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002937-67.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

TANILLA CAMILA DE ARAUJO GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-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 JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1002937-67.2017.8.11.0040 REQUERENTE: TANILLA CAMILA DE ARAUJO 

GONCALVES REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS Trata-se de ação proposta por TANILLA CAMILA DE 

ARAUJO GONCALVES em face de ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA 

CREDITOS FINANCEIROS em que pretende: a) a declaração de inexistência 

de débito; b) a condenação da reclamada a pagar indenização por danos 

morais. Alega a parte reclamante, em síntese, que constatou a existência 

de registro negativo perante cadastro de restrição ao crédito, proveniente 

de inscrição providenciada pela parte reclamada. Aduz, porém, que não 

mantém qualquer débito com a mesma, apta a justificar a inscrição. 

Postulou pela declaração de inexistência da dívida, bem como pela 

reparação dos danos morais suportados. Audiência de conciliação 

realizada e restou infrutífera. A empresa reclamada apresentou 

contestação. Em síntese, alega que houve a cessão de crédito e o 

reclamado foi devidamente notificado, sustenta a inexistência de conduta 

ilícita, reforçando a existência de contratação por parte do reclamante e 

seu inadimplemento, hipótese que autoriza a inclusão do seu nome em 

órgão de proteção ao crédito. Nesses termos, pugna pela improcedência 

dos pedidos contidos na reclamação. É o relatório. Quanto a preliminar 

entendo que não deve prosperar, pois não há qualquer outra inscrição 
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com os dados do reclamante.. Quanto à aplicação do Código de Defesa do 

Consumidor. É de rigor reconhecer a incidência do CDC ao presente caso, 

notadamente dos diversos efeitos dele decorrentes. De fato, levando-se 

em conta o conceito de consumidor estampado no art. 2º do CDC, bem 

como o conceito de fornecedor insculpido no art. 3º do mesmo diploma 

legal, conclui-se que a reclamada está sujeita às delimitações e 

implicações decorrentes das relações de consumo, posto que ofertou no 

mercado serviços, este na condição de destinatário final, razão pela qual 

está caracterizada a relação de consumo para todos os fins legais. Aliás, 

o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n. 297 que dispõe: “O 

Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. 

Como consequência disso, o citado código assegura que toda indenização 

derivada de relação de consumo se sujeita, em regra, ao regime da 

responsabilidade objetiva. Tal assertiva é colhida dos artigos 6º, VI e 14. 

Quanto a inversão do ônus da prova. Desde logo cabe asseverar que, 

verifica-se, além da verossimilhança das alegações, a evidente 

hipossuficiência do reclamante/consumidor em relação à 

reclamada/instituição bancária de grande porte, situação de onde emerge 

a necessidade da inversão postulada a fim de que seja garantida a salutar 

isonomia processual na presente demanda. Nesses termos, é de rigor a 

inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, da Lei n. 

8.078/90, a fim de que a reclamada produza todas as provas necessárias 

ao esclarecimento da demanda, sob as penas da lei. Pois bem. No que diz 

com o mérito, a reclamada não logrou êxito em comprovar que tomou as 

medidas necessárias para oferecer serviços de qualidade e seguros. Não 

houve juntada de qualquer prova que comprove o débito ou contrato 

assinado, apenas juntando telas de sistemas internos Por certo que o art. 

14, §3º, do CDC, permite a parte reclamada a isenção de responsabilidade, 

quando comprovar que (a) tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou 

(b) a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não restou 

demonstrado na hipótese. Quanto ao dano moral. De início, importa frisar 

que incide sobre a instituição a responsabilidade civil objetiva pelo dano 

causado à vítima do evento danoso, sendo irrelevante a existência ou não 

de culpa, a teor do que dispõe o art. 14 do CDC, bem assim a Súmula n. 

479 do STJ, que assim dispõe: "As instituições financeiras respondem 

objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e 

delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". A 

empresa reclamada alega e demonstra que o reclamante apresenta outras 

restrições, no intuito de aplicabilidade da Sumula 385 STJ, contudo, não 

existe outras inscrições. No caso, verifica-se evidente situação de 

serviço defeituoso, consubstanciado em cobrança de serviços não 

contratados pelo reclamante, inclusive com a inscrição do seu nome em 

órgãos de proteção ao crédito. A respeito do serviço defeituoso, dispõe o 

CDC: “Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da 

existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como 

por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos: 

§ 1º O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o 

consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as 

circunstâncias relevantes, entre as quais: I - o modo de seu fornecimento; 

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam; III - a 

época em que foi fornecido.” [sem destaque no original] Destaca-se, por 

oportuno, que o reclamado assume o risco do empreendimento, devendo 

disponibilizar de recursos máximos de excelência em seus serviços, para 

evitar a ocorrência de falhas e, por conseguinte, danos aos seus clientes. 

Havendo falha nessa prestação de serviço, cabe ao reclamado, 

imediatamente, diligenciar no sentido de corrigir as falhas e ressarcir o 

consumidor dos danos sofridos, o que no caso em testilha não ocorreu. 

Restando comprovado também que não houve culpa da parte reclamante 

quanto à falha na prestação dos serviços, mesmo porque é da instituição 

reclamada a incumbência de adotar as cautelas necessárias a tanto. 

Posto isso, passamos à conclusão, com a fixação do quantum devido a 

título de danos morais, cabe destacar que, como é cediço, embora o 

sistema jurídico brasileiro não seja tarifado, a doutrina e a jurisprudência 

mais autorizada, estabelecem alguns parâmetros para nortear, subsidiar e 

orientar o juiz na fixação do quantum debeatur, sendo certo que deve ser 

levado em conta a extensão do dano sofrido, o grau de culpa e a conduta 

(ação ou omissão) de quem provocou o dano, sendo nessa linha o 

entendimento jurisprudencial. No caso sub judice, tendo como parâmetro 

os critérios acima referidos, destacando, principalmente, que a dor moral 

sofrida pelo reclamante, foi resultante da conduta negligente do 

reclamado, entendo que a fixação do quantum indenizatório no equivalente 

a R$ 6.000,00 (seis mil reais), é o suficiente a reparar, nos limites do 

razoável e proporcional, o prejuízo moral que o fato acarretou ao 

reclamante. Com efeito, tal estimativa guarda perfeita correspondência 

com a gravidade objetiva do fato e do seu resultado danoso, bem assim 

com as condições da vítima e do autor da ofensa, revelando-se, além 

disso, ajustada ao princípio da equidade. Por certo que o art. 14, §3º, do 

CDC, permite a parte reclamada a isenção de responsabilidade, quando 

comprovar que (a) tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou (b) a 

culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. No caso, o reclamado não 

logrou êxito na demonstração de tais excludentes. Isso porque a culpa 

exclusiva de terceiro não existe no caso em análise, pois não deve ser 

confundida com o risco da atividade. Ante o exposto, eu juiz leigo, 

apresento projeto de sentença, no sentido de manter a liminar concedida, 

JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para o fim de: 1) 

DECLARAR a inexistência do débito impugnado, bem como, a retirada 

definitiva dos dados da reclamante nos órgãos de proteção de credito; e 

2) CONDENAR o reclamado a pagar, a título de danos morais, o valor de 

R$ 6.000,00 (seis mil reais), a ser atualizado pelo INPC a contar da data de 

publicação desta sentença (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros 

legais a contar da data do evento danoso (Súmula 54 do STJ). JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, nos termos do art. 316 e 487, inciso I, ambos do 

Novo Código de Processo Civil. Sem condenação ao pagamento de custas 

ou honorários advocatícios, nos termos do art. 54, caput, c/c art. 55, 

caput, ambos da Lei n. 9.099/95. Remeto à apreciação do MM. Juiz 

Togado, para homologação ou substituição do presente projeto de 

sentença, na forma do art. 40, da Lei n. 9.099/95. JONATHAN A. GÓES 

FILGUEIRA Juiz Leigo Atendidos os requisitos legais, HOMOLOGO o 

projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), para que produza 

seus efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Isento de 

custas e honorários advocatícios (Lei n.º 9.099/95, art. 55). 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, 08 de novembro de 

2017. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000803-33.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IVELI SALETE TEDESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GREGORI MADALOZZO OAB - MT15842-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ALDEIR RODRIGUES MESQUITA (EXECUTADO)

 

Processo: 1000803-33.2018.8.11.0040 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 Exequente (advogado) para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifeste-se sobre os rumos da execução, sob pena de 

arquivamento. Sorriso/MT, 30 de julho de 2018. Kelly Cimi Analista 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002808-62.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS DA SILVA ARAUJO (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:

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1002808-62.2017.8.11.0040 REQUERENTE: ANTONIO CARLOS DA SILVA 

ARAUJO REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Trata-se de ação 

proposta por ANTONIO CARLOS DA SILVA ARAUJO em face de BANCO 

BRADESCO S.A. em que pretende: a) a declaração de inexistência de 

débito; b) a condenação da reclamada a pagar indenização por danos 

morais. Alega a parte reclamante, em síntese, que constatou a existência 

de registro negativo perante cadastro de restrição ao crédito, proveniente 
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de inscrição providenciada pela parte reclamada. Aduz, porém, que não 

mantém qualquer débito com a mesma, apta a justificar a inscrição. 

Postulou pela declaração de inexistência da dívida, bem como pela 

reparação dos danos morais suportados. Audiência de conciliação 

realizada e restou infrutífera. A empresa reclamada apresentou 

contestação. Em síntese, sustenta a inexistência de conduta ilícita, 

reforçando a existência de contratação por parte do reclamante e seu 

inadimplemento, hipótese que autoriza a inclusão do seu nome em órgão 

de proteção ao crédito. Nesses termos, pugna pela improcedência dos 

pedidos contidos na reclamação. É o relatório. Quanto à aplicação do 

Código de Defesa do Consumidor. É de rigor reconhecer a incidência do 

CDC ao presente caso, notadamente dos diversos efeitos dele 

decorrentes. De fato, levando-se em conta o conceito de consumidor 

estampado no art. 2º do CDC, bem como o conceito de fornecedor 

insculpido no art. 3º do mesmo diploma legal, conclui-se que a reclamada 

está sujeita às delimitações e implicações decorrentes das relações de 

consumo, posto que ofertou no mercado serviços, este na condição de 

destinatário final, razão pela qual está caracterizada a relação de 

consumo para todos os fins legais. Aliás, o Superior Tribunal de Justiça 

editou a Súmula n. 297 que dispõe: “O Código de Defesa do Consumidor é 

aplicável às instituições financeiras”. Como consequência disso, o citado 

código assegura que toda indenização derivada de relação de consumo 

se sujeita, em regra, ao regime da responsabilidade objetiva. Tal assertiva 

é colhida dos artigos 6º, VI e 14. Quanto a inversão do ônus da prova. 

Desde logo cabe asseverar que, verifica-se, além da verossimilhança das 

alegações, a evidente hipossuficiência do reclamante/consumidor em 

relação à reclamada/instituição bancária de grande porte, situação de 

onde emerge a necessidade da inversão postulada a fim de que seja 

garantida a salutar isonomia processual na presente demanda. Nesses 

termos, é de rigor a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, 

inciso VIII, da Lei n. 8.078/90, a fim de que a reclamada produza todas as 

provas necessárias ao esclarecimento da demanda, sob as penas da lei. 

Pois bem. No que diz com o mérito, a reclamada não logrou êxito em 

comprovar que tomou as medidas necessárias para oferecer serviços de 

qualidade e seguros. Não houve juntada de qualquer prova que comprove 

o débito ou contrato assinado, apenas juntando telas de sistemas internos 

Por certo que o art. 14, §3º, do CDC, permite a parte reclamada a isenção 

de responsabilidade, quando comprovar que (a) tendo prestado o serviço, 

o defeito inexiste, ou (b) a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o 

que não restou demonstrado na hipótese. Quanto ao dano moral. De início, 

importa frisar que incide sobre a instituição a responsabilidade civil 

objetiva pelo dano causado à vítima do evento danoso, sendo irrelevante a 

existência ou não de culpa, a teor do que dispõe o art. 14 do CDC, bem 

assim a Súmula n. 479 do STJ, que assim dispõe: "As instituições 

financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito 

interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de 

operações bancárias". No caso, verifica-se evidente situação de serviço 

defeituoso, consubstanciado em cobrança de serviços não contratados 

pelo reclamante, inclusive com a inscrição do seu nome em órgãos de 

proteção ao crédito. A respeito do serviço defeituoso, dispõe o CDC: “Art. 

14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência 

de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos: § 1º O serviço é 

defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode 

esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre 

as quais: I - o modo de seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que 

razoavelmente dele se esperam; III - a época em que foi fornecido.” [sem 

destaque no original] Destaca-se, por oportuno, que o reclamado assume 

o risco do empreendimento, devendo disponibilizar de recursos máximos 

de excelência em seus serviços, para evitar a ocorrência de falhas e, por 

conseguinte, danos aos seus clientes. Havendo falha nessa prestação de 

serviço, cabe ao reclamado, imediatamente, diligenciar no sentido de 

corrigir as falhas e ressarcir o consumidor dos danos sofridos, o que no 

caso em testilha não ocorreu. Restando comprovado também que não 

houve culpa da parte reclamante quanto à falha na prestação dos 

serviços, mesmo porque é da instituição reclamada a incumbência de 

adotar as cautelas necessárias a tanto. Posto isso, passamos à 

conclusão, com a fixação do quantum devido a título de danos morais, 

cabe destacar que, como é cediço, embora o sistema jurídico brasileiro 

não seja tarifado, a doutrina e a jurisprudência mais autorizada, 

estabelecem alguns parâmetros para nortear, subsidiar e orientar o juiz na 

fixação do quantum debeatur, sendo certo que deve ser levado em conta 

a extensão do dano sofrido, o grau de culpa e a conduta (ação ou 

omissão) de quem provocou o dano, sendo nessa linha o entendimento 

jurisprudencial. No caso sub judice, tendo como parâmetro os critérios 

acima referidos, destacando, principalmente, que a dor moral sofrida pelo 

reclamante, foi resultante da conduta negligente do reclamado, entendo 

que a fixação do quantum indenizatório no equivalente a R$ 6.000,00 (seis 

mil reais), é o suficiente a reparar, nos limites do razoável e proporcional, 

o prejuízo moral que o fato acarretou ao reclamante. Com efeito, tal 

estimativa guarda perfeita correspondência com a gravidade objetiva do 

fato e do seu resultado danoso, bem assim com as condições da vítima e 

do autor da ofensa, revelando-se, além disso, ajustada ao princípio da 

equidade. Por certo que o art. 14, §3º, do CDC, permite a parte reclamada 

a isenção de responsabilidade, quando comprovar que (a) tendo prestado 

o serviço, o defeito inexiste, ou (b) a culpa exclusiva do consumidor ou de 

terceiro. No caso, o reclamado não logrou êxito na demonstração de tais 

excludentes. Isso porque a culpa exclusiva de terceiro não existe no caso 

em análise, pois não deve ser confundida com o risco da atividade. Ante o 

exposto, eu juiz leigo, apresento projeto de sentença, no sentido de 

manter a liminar concedida, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados 

na inicial, para o fim de: 1) DECLARAR a inexistência do débito impugnado, 

bem como, a retirada definitiva dos dados da reclamante nos órgãos de 

proteção de credito; e 2) CONDENAR o reclamado a pagar, a título de 

danos morais, o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a ser atualizado pelo 

INPC a contar da data de publicação desta sentença (Súmula 362 do STJ) 

e acrescido de juros legais a contar da data do evento danoso (Súmula 54 

do STJ). JULGO EXTINTO O PROCESSO, nos termos do art. 316 e 487, 

inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil. Sem condenação ao 

pagamento de custas ou honorários advocatícios, nos termos do art. 54, 

caput, c/c art. 55, caput, ambos da Lei n. 9.099/95. Remeto à apreciação 

do MM. Juiz Togado, para homologação ou substituição do presente 

projeto de sentença, na forma do art. 40, da Lei n. 9.099/95. JONATHAN 

A. GÓES FILGUEIRA Juiz Leigo Atendidos os requisitos legais, 

HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), 

para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 

9.099/95. Isento de custas e honorários advocatícios (Lei n.º 9.099/95, art. 

55). 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, 

13 de novembro de 2017. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002271-32.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDECIR CAVALCANTE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS OAB - MT0019525A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos 

a fim de citar a parte Requerida, dando conhecimento de todo o teor da 

petição inicial inserta no Id. 13008014, intimando-a de que foi designado o 

dia 19 DE SETEMBRO DE 2018 ÀS 14:50 horas para realização da 

audiência de conciliação.

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002286-98.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANIA BARON EHRHARDT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA 

para o dia 19 de SETEMBRO de 2018, às 16:10 horas, nesta Comarca, 
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ficando a parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 142687 Nr: 106-97.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO CARLOS OLIVEIRA DORTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉLIDE MANZINI DE CAMPOS - 

OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONATHAN PORTELA - 

OAB:16726

 INTIMAR O NOBRE ADVOGADO DR. JONATHAN PORTELA, PARA QUE 

NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, COMPAREÇA PERANTE A SECRETARIA 

DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL COM OBJETIVO DE ASSINAR A PETIÇÃO 

DE FLS. 212/213, NOS PRESENTES AUTOS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 176128 Nr: 6758-96.2017.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO DOUGLAS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALTER DJONES RAPUANO - 

OAB:16505/B

 INTIMAR O NOBRE ADVOGADO DR. WALTER DJONES RAPUANO, PARA 

QUE NO PRAZO LEGAL APRESENTE SUAS RAZÕES RECURSAIS, 

ACERCA DA R. SENTENÇA PROLATADA NOS PRESENTES AUTOS, HAJA 

VISTA QUE SEU ASSISTIDO MANIFESTOU INTERESSE EM RECORRER DA 

MESMA.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 120037 Nr: 1589-36.2014.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLEY SILVA SANTOS, RONALDO RIBEIRO 

DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNE KARINE LOUZICH 

HUGUENEY WIEGERT - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO LENOAR MARTINS - 

OAB:7975-B, antonio lenoar martins - OAB:7975b

 Processo: 1589-36.2014.811.0040 (código 120037)

VISTOS/MV.

Da Readequação da pauta

Destarte, considerando a readequação de pauta desta Vara redesigno 

oralidade para o dia 21/08/2018, às 13:30 horas.

Publique tal decisum uma única vez no DJE para ciência e intimação 

do(a/s) advogado(a/s) constituído (§ 1º, art. 370, CPP) e, ainda, intime 

pessoalmente o(a/s) acusado(a/s) mediante mandado, carta precatória ou 

carta rogatória.

Ciência pessoal ao membro do Ministério Público.

Cumpra-se, providenciando e expedindo o necessário com celeridade.

Sorriso/MT, 07 de junho de 2018.

ANDERSON CANDIOTTO

Juiz de Direito

Comarca de Tangará da Serra

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 146057 Nr: 5755-37.2012.811.0055

 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: UZIEL VALÉRIO MAZZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CORUJÃO GUINCHO, ESPOLIO DE ALTAIR 

FERREIRA PINTO, MARLI FERREIRA PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL VASQUES SAMPIERI 

BURNEIKO - OAB:6797/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e à r. decisão de fl. 

333-verso, 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 documentos juntados às fls. 336/361.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 104227 Nr: 3036-24.2008.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DU PONT DO BRASIL S/A - DIVISÃO PIONEER 

SEMENTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIX UMBERTO SIMONETI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO RAMIEW CARVALHO 

SOUZA - OAB:19239 - B, DANIEL PUGLISSE - OAB:49226, JONAS J. 

SCHUSTER - OAB:62026, LENITA T. W. GIORDANI - OAB:18707

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILSON TEIXEIRA CAMPOS - 

OAB:7.591/MT, THALLYTA DE OLIVEIRA SEIFERT - OAB:18293/MT

 Vistos.

Considerando o contido às fls. 453/453-verso, seguindo a mesma linha de 

raciocínio expressamente estampada no item “X” de fl. 389-verso, ou seja, 

proporcionar aos interessados a inspeção e exame do bem, não se vê 

razão, tal qual qualquer prejuízo a quem quer que seja, para não permitir a 

visitação ao imóvel em questão.

 No mais, dispõe o artigo 1.108, parágrafo único, da CNGC – Foro Judicial, 

assim redigido:

“Art. 1.108. Os bens penhorados serão oferecidos em site designado pelo 

juízo da execução (art. 887, § 2º), com descrição detalhada e 

preferencialmente por meio de recursos multimídia, para melhor aferição 

de suas características e de seu estado de conservação (Resolução 

236/2016, Conselho Nacional de Justiça).

 Parágrafo único. Fica o leiloeiro autorizado a fotografar o bem e a 

visitá-lo, acompanhado ou não de interessados na arrematação.” (negrito 

nosso)

Posto isso, DEFIRO o pleito para que o leiloeiro judicial designado pelo 

Juízo possa visitar o bem, inclusive, em finais de semana, 

independentemente da presença de Oficial de Justiça, acompanhado ou 

não de eventuais interessados, ficando autorizado, desde já, se 

necessário for, a utilização de força policial.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 229024 Nr: 17681-73.2016.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Procedimentos Cautelares->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO HELOU DA COSTA & CIA LTDA 

EPP, RAMIRO MURAD SAAD NETO

 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:

 Certifico e dou fé que as cartas de intimação de fls. 70/71 foram 

devolvidas pelo Correio com informação de “End. Insuficiente” (fls. 72/73), 

e em atendimento ao Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono os presentes 

autos por certidão a fim de encaminhá-lo 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 das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1030631/7/2018 Página 180 de 610



 Cod. Proc.: 141013 Nr: 324-22.2012.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE JAILSON FELIX

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU LEASING 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: CELSO MARCON - 

OAB:11.340-A/MT, WASHINGTON FARIA SIQUEIRA - OAB:OAB/MT 

18071-A

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007, 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, pugnando o que de 

direito para o prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 277651 Nr: 7140-10.2018.811.0055

 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: PATRICIA ALICE BERNS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CADORE VEÍCULOS EIRELI EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BARBARA FERNANDES DE 

OLIVEIRA - OAB:23192/0, FERNANDO ANJOLINO RUMANIA - 

OAB:24.181/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANA CRESTANI PALMA - 

OAB:9808/O

 Certifico e dou fé que a contestação de fls. 52/82 foi oferecida 

tempestivamente. Desta forma, em atendimento ao Provimento nº 

056/2007, impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa 

a fim de intimar os advogados da parte autora para impugná-la, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 228408 Nr: 17068-53.2016.811.0055

 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: VIA FERTIL PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILTO BARELLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ORIONE NETO - 

OAB:3606/MT, MARCOS ROBERTO VALENTIM - OAB:16.738

 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, acerca dos 

embargos monitórios de fls. 111/112.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 279609 Nr: 8708-61.2018.811.0055

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIENE ANA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DULCIA DE TAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PABLO AILTON DA SILVA - 

OAB:17070-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Certifico e dou fé que a contestação de fls. 50/61 foi oferecida 

tempestivamente. Desta forma, em atendimento ao Provimento nº 

056/2007, impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa 

a fim de intimar os advogados da parte autora para impugná-la, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 271337 Nr: 2282-33.2018.811.0055

 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: DANICAZIPCO SISTEMAS CONSTRUTIVOS S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEOCON CONSTRUTORA LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIS TED FERNANDES - 

OAB:208099

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KELTON ALFREDO VOLPE - 

OAB:19741/O

 Certifico e dou fé que a contestação de fls. 57/81 foi oferecida 

tempestivamente. Desta forma, em atendimento ao Provimento nº 

056/2007, impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa 

a fim de intimar os advogados da parte autora para impugná-la, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 267266 Nr: 30088-77.2017.811.0055

 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: JOSIELE BIANCHINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ICATU SEGUROS S/A, BANCO COOPERATIVO 

SICREDI S/A - SICREDI OESTE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE DE AZEVEDO - 

OAB:21079/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GAYA LEHN SCHNEIDER - 

OAB:10766, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Certifico e dou fé que as contestações de fls. 77/202 e fls. 203/222 foram 

oferecidas tempestivamente. Desta forma, em atendimento ao Provimento 

nº 056/2007, impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de 

imprensa a fim de intimar os advogados da parte autora para impugná-las, 

no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 259081 Nr: 24097-23.2017.811.0055

 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: CLEUSA ANTONIA RIBEIRO AZAMBUJA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanessa Angheben Guirro - 

OAB:12480/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUGÊNIO COSTA FERREIRA DE 

MELO - OAB:OAB/MG 103.997, MARCOS ROBERTO DA SILVA 

VALENTIM - OAB:OAB/MT 17.738, RODRIGO VENEROSO DAUR - 

OAB:102.818

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e à r. decisão de fls. 

148/148-verso, impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de 

imprensa a fim de intimar os advogados das partes para, no prazo de 

quinze dias, apresentarem quesitos e indicar assistente técnico, caso 

ainda não apresentados, ocasião em que deverá a parte requerida 

maifestar acerca da proposta de honorários de fls. 165/166, sem prejuízo 

de posterior readequação pelo Juízo.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 280291 Nr: 9210-97.2018.811.0055

 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: JLLJ, EMDSL, ERDSL, EMDSL, EMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDEMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA MARIA LOURENÇO 

PRIETO - OAB:OAB/MT:12383, Vanessa Angheben Guirro - 

OAB:12480/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos.

Defiro por ora os benefícios da justiça gratuita, porém observando-se o 

que dispõe o art. 12 da Lei 1.060/50, sem prejuízo de posterior revogação.

1. Nomeio Inventariante o Requerente, que prestará o compromisso em 05 

(cinco) dias. (art. 617, parágrafo único do CPC);

2. Dentro de 20 (vinte) dias, contados da data do compromisso, fará o 

Inventariante as primeiras declarações (CPC, art. 620), devendo juntar aos 

autos a certidão de inexistência de testamento deixado pelos autores da 

herança, conforme determina o Provimento nº 56/2016 do CNJ;

3. Intimem-se a Fazenda Pública Estadual, que deverá informar no prazo 

de 15 (quinze) dias, o valor dos bens descritos nas primeiras declarações 

(CPC, art. 629), o Ministério Público, se houver herdeiro incapaz ou 

ausente, e o testamenteiro, se houver testamento CPC, art. 626);

4. Decorrido o prazo, sem manifestação, intime-se o inventariante para no 

prazo de 15 (quinze) dias apresentar às últimas declarações, o plano de 

partilha (CPC, art. 653), o cálculo do imposto de transmissão “causa 

mortis”, providenciando o seu devido recolhimento, juntando-se aos autos 

o comprovante de pagamento bem como as certidões de inexistência de 

débitos fiscais, atualizadas, emitidas pelas as Fazendas Públicas 

(Municipal, Estadual, e Federal) (CPC, art. 654);

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 271026 Nr: 2014-76.2018.811.0055

 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: MAURILIA CALZAVARA DA SILVA, LUCIMARA 

APARECIDA DA SILVA, LUCIMEIRE APARECIDA DA SILVA COSTA, 

LUCIANE APARECIDA BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ANTONIO MOREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA CRESTANI PALMA - 

OAB:9808/O, RAFAEL WILLIAN BATISTA - OAB:19793/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 POSTO ISSO:1.DEFIRO o pagamento das custas processuais e taxas 

judiciais ao final da presente ação.2.INDEFIRO o pedido de alvará judicial, 

por não vislumbrar presentes circunstâncias ensejadoras para a 

concessão do levantamento de valores.3.Dando prosseguimento ao feito, 

NOMEIO inventariante a viúva Maurilia Calzavara da Silva, que prestará o 

compromisso em 05 (cinco) dias (art. 617, parágrafo único do CPC);4. 

Dentro de 20 (vinte) dias, contados da data do compromisso, fará a 

Inventariante as primeiras declarações (CPC, art. 620), devendo juntar aos 

autos cópia autenticada e atualizada das matrículas dos imóveis 

pertencentes à partilha, além da certidão de inexistência de testamento 

deixado pelo autor da herança, conforme determina o Provimento nº 

56/2016 do CNJ;6. CITEM-SE todos os herdeiros, conforme constar nas 

primeiras declarações para manifestação no prazo de 15 (quinze) dias, 

encaminhando-se cópia das mesmas (art. 626, do CPC);7. INTIMEM-SE a 

Fazenda Pública Estadual, que deverá informar no prazo de 15 (quinze) 

dias, o valor dos bens descritos nas primeiras declarações (CPC, art. 

629), o Ministério Público, se houver herdeiro incapaz ou ausente, e o 

testamenteiro, se houver testamento CPC, art. 626);8. Concluídas as 

citações e intimações, abra-se vista dos autos às partes, em cartório, no 

prazo comum de 15 (quinze) dias, para dizerem sobre as primeiras 

declarações (CPC, art. 627);9. Decorrido o prazo, sem manifestação, 

intime-se o inventariante para no prazo de 15 (quinze) dias apresentar às 

últimas declarações, o plano de partilha (CPC, art. 653), o cálculo do 

imposto de transmissão “causa mortis”, providenciando o seu devido 

recolhimento, juntando-se aos autos o comprovante de pagamento;10. 

Manifestação das partes (quando houver herdeiros com advogado 

diferente), acerca da partilha, no prazo de 05 (cinco) dias (CPC, art. 

638);11. INTIME-SE o inventariante para comprovar, no prazo de 05 (cinco) 

dias, as quitações fiscais e apresentar certidão de inexistência de dividas, 

atualizada, junto as Fazendas Públicas (Municipal, Estadual, e Federal)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 284726 Nr: 12871-84.2018.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ROBSON VALERIANO BORBA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBSON VINICIUS VALERIANO LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONI CEZAR CLARO - 

OAB:20186-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, em cumprimento a r. decisão de fls. 19, que designo o dia 

14/09/2018 às 16h00, para audiência de tentativa de conciliação que se 

realizará na sala de Audiência da Segunda Vara Cível, situada na Av. 

Tancredo Neves, 1220-N, Jardim Mirante, no Edifício do Fórum, na cidade 

de Tangará da Serra/MT.

Certifico, ainda, que intimo o(a) advogado(a) da parte autora para que 

compareça na audiência acompanhado(a) de seu(ua) constituinte, nos 

termos do art. 334, § 3º do NCPC.

Kamila Tayane Padilha

Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 277050 Nr: 6624-87.2018.811.0055

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

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: PRAS, BRSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LRAP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dickson Diego Campos Debesa 

- OAB:22.483/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, em cumprimento a r. decisão de fls. 59, que designo o dia 

17/09/2018 às 14h30, para audiência de tentativa de conciliação que se 

realizará na sala de Audiência da Segunda Vara Cível, situada na Av. 

Tancredo Neves, 1220-N, Jardim Mirante, no Edifício do Fórum, na cidade 

de Tangará da Serra/MT.

Certifico, ainda, que intimo o(a) advogado(a) da parte autora para que 

compareça na audiência acompanhado(a) de seu(ua) constituinte, nos 

termos do art. 334, § 3º do NCPC.

Kamila Tayane Padilha

Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 278601 Nr: 7911-85.2018.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LDAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCOA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA SANCHES 

FERREIRA DE ANDRADE - OAB:OAB/MT- 15.154, JAQUELINE PERES 

LESSI - OAB:15343

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, em cumprimento a r. decisão de fls. 26/27, que designo o dia 

17/09/2018 às 14h00, para audiência de tentativa de conciliação que se 

realizará na sala de Audiência da Segunda Vara Cível, situada na Av. 

Tancredo Neves, 1220-N, Jardim Mirante, no Edifício do Fórum, na cidade 

de Tangará da Serra/MT.

Certifico, ainda, que intimo o(a) advogado(a) da parte autora para que 

compareça na audiência acompanhado(a) de seu(ua) constituinte, nos 

termos do art. 334, § 3º do NCPC.

Kamila Tayane Padilha

Estagiária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 57874 Nr: 7334-30.2006.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GHRDS, JDFRM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESTELA REDIVO DA COSTA - 

OAB:16.663

 Certifico, em cumprimento a r. decisão de fls. 218, que designo o dia 

17/09/2018 às 15h30min, para audiência de tentativa de conciliação que 

se realizará na sala de Audiência da Segunda Vara Cível, situada na Av. 

Tancredo Neves, 1220-N, Jardim Mirante, no Edifício do Fórum, na cidade 

de Tangará da Serra/MT.
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Certifico, ainda, que intimo o(a) advogado(a) da parte requerida para que 

compareça na audiência acompanhado(a) de seu(ua) constituinte, nos 

termos do art. 334, § 3º do NCPC.

Kamila Tayane Padilha

Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 280977 Nr: 9761-77.2018.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: WMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOARES DOS REIS 

GRILO - OAB:23.399/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, em cumprimento a decisão de fls. 47, que designo o dia 

17/09/2018 às 14h30min, para audiência de tentativa de conciliação que 

se realizará na Sala de Audiência do CEJUSC - Centro Judiciário de 

Solução e Conflito, situada na Av. Tancredo Neves, 1220-N, Jardim 

Mirante, no Edifício do Fórum, na cidade de Tangará da Serra/MT.

Certifico, ainda, que intimo o(a) advogado(a) da parte autora para que 

compareça na audiência acompanhado(a) de seu(ua) constituinte, nos 

termos do art. 334, § 3º do NCPC.

Kamila Tayane Padilha

Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 278073 Nr: 7456-23.2018.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CMR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KADR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALTEMAR DIAS DA GAMA - 

OAB:18322/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, em cumprimento a decisão de fls. 20/22, que designo o dia 

19/10/2018às 13h00, para audiência de Mediação e conciliação que se 

realizará na Sala de Audiência do CEJUSC - Centro Judiciário de Solução e 

Conflito, situada na Av. Tancredo Neves, 1220-N, Jardim Mirante, no 

Edifício do Fórum, na cidade de Tangará da Serra/MT.

Certifico, ainda, que intimo o(a) advogado(a) da parte autora para que 

compareça na audiência acompanhado(a) de seu(ua) constituinte, nos 

termos do art. 334, § 3º do NCPC.

Kamila Tayane Padilha

Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 276389 Nr: 6021-14.2018.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: EH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HCFC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEITON ARAÚJO CARVALHO - 

OAB:MT. 12.842, LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, em cumprimento a decisão de fls. 146/147, que designo o dia 

19/10/2018 às 14h30, para audiência de Mediação e conciliação que se 

realizará na Sala de Audiência do CEJUSC - Centro Judiciário de Solução e 

Conflito, situada na Av. Tancredo Neves, 1220-N, Jardim Mirante, no 

Edifício do Fórum, na cidade de Tangará da Serra/MT.

Certifico, ainda, que intimo o(a) advogado(a) da parte autora para que 

compareça na audiência acompanhado(a) de seu(ua) constituinte, nos 

termos do art. 334, § 3º do NCPC.

Kamila Tayane Padilha

Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 279207 Nr: 8406-32.2018.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: EGLP, RSDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADENILSON SEVERINO MARTINS 

- OAB:9807/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, em cumprimento a decisão de fls. 26/27, que designo o dia 

05/10/2018 às 14h30min, para audiência de Mediação e conciliação que se 

realizará na Sala de Audiência do CEJUSC - Centro Judiciário de Solução e 

Conflito, situada na Av. Tancredo Neves, 1220-N, Jardim Mirante, no 

Edifício do Fórum, na cidade de Tangará da Serra/MT.

Certifico, ainda, que intimo o(a) advogado(a) da parte autora para que 

compareça na audiência acompanhado(a) de seu(ua) constituinte, nos 

termos do art. 334, § 3º do NCPC.

Kamila Tayane Padilha

Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 176538 Nr: 18614-17.2014.811.0055

 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: SELMO NOGUEIRA LOPES, ANITA NOGUEIRA LOPES, 

Maria Nogueira Lopes, CELIO NOGUEIRA LOPES, DORVALINA NOGUEIRA 

LOPES, SIRLEI NOGUEIRA LOPES, SÔNIA DE FÁTIMA PAES FARIAS, PFL, 

IRENE NOGUEIRA LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ARLINDO ELIAS LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA PASSAMANI DE 

OLIVEIRA - OAB:17758-O, ALEÇANDRA COSTA DE ASSIS - 

OAB:12602/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.

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 204450 Nr: 18297-82.2015.811.0055

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

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

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTINA COIMBRA DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELCIO DALEFFE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELMO APARECIDO REZENDE - 

OAB:19.995A, AZENATE FERNANDES DE CARVALHO - OAB:12183/MT, 

MIRIAN CARVALHO DE SOUZA PEREIRA - OAB:20.004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUY FERREIRA JUNIOR - 

OAB:MT11.278-b

 Autos nº. 204450.

Vistos,

Às fls. 241/246 aportou o cálculo elaborado pela contadoria judicial, para 

fins de apuração do valor devido pela parte requerida.

A parte autora se manifestou às fls. 249 e fls. 263 concordando com o 

cálculo.

 Já a parte requerida apresentou impugnação às fls. 250/261 alegando 

que não haviam sido abatidos os valores depositados às fls. 54/56 e que 

havia considerado 100% do valor do IPTU, quando o devido era apenas 

50%.

Às fls. 268/276 o contador judicial reconheceu a existência dos vícios 

apontados pela parte requerida, ocasião em que procedeu ao recálculo do 

débito.

 Instados a se manifestarem, a parte autora apresentou impugnação às 

fls. 283 quanto ao cálculo de fls. 241/246 e às fls. 284 em relação ao 

cálculo de fls. 268/276, alegando, nas duas manifestações, que o valor 

dos aluguéis não haviam sido reajustados de acordo com o contrato, 
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sustentando que, embora tenha constado na inicial o valor do aluguel de 

R$ 1.600,00, na verdade, de acordo com o reajuste previsto no contrato, 

quando do ajuizamento da ação, já correspondia a R$ 1.747,88.

Alegou ainda a incorreção dos cálculos pelo fato das parcelas pagas pela 

parte requerida terem sido atualizadas e incidido juros de mora, alegando 

ser incabível a incidência de juros moratórios, pois é credora e nada devia 

ao requerido para justificar a cobrança desse encargo.

O contador judicial se manifestou às fls. 311/312 aduzindo que na petição 

inicial a parte autora consignou que o aluguel, naquela oportunidade, 

correspondia a R$ 1.600,00. Assim, alegou que fez os cálculos de acordo 

com o valor declarado pela parte autora e aplicou o índice IGPM previsto 

no contrato.

Afirmou ainda que tanto os valores devidos à parte autora quanto os 

amortizados pela parte requerida foram corrigidos na mesma proporção, a 

fim de propiciar paridade entre as partes.

 Às fls. 313/315 a parte autora informou o descumprimento do acordo pela 

parte requerida e requereu sua intimação para cumpri-lo. Juntou os 

documentos de fls. 316/323.

A parte autora às fls. 325 se manifestou acerca dos esclarecimentos 

prestados pelo contador judicial, tendo insistido para que os aluguéis 

sejam reajustados de acordo com o contrato. Requereu ainda o 

levantamento dos valores depositados judicialmente pela parte requerida.

 Às fls. 327 foi certificado o decurso do prazo para a parte requerida se 

manifestar acerca dos esclarecimentos prestados pelo contador e acerca 

da petição e documentos de fls. 313/323.

Vieram os autos conclusos.

 É o necessário à análise e decisão.

 Inicialmente, no que tange as impugnações apresentadas pelas partes em 

relação aos cálculos elaborados pelo contador judicial, verifico que após 

os esclarecimentos por ele prestados, remanesce apenas a irresignação 

da parte autora no que tange a necessidade do reajuste do aluguel nos 

termos do contrato, a qual passo a apreciar.

 Na petição inicial, a parte autora informou que naquela ocasião o valor do 

aluguel era de R$ 1.600,00, vejamos:

 Pelos extratos bancários juntados às fls. 136/204, também verifico que o 

valor que a parte requerida depositava/transferia à parte autora, a título de 

pagamento dos aluguéis, também era de R$ 1.6000,00, não deixando 

dúvidas de que o valor do aluguel, na ocasião do ajuizamento da ação, era 

de R$ 1.600,00, assim como informado na inicial.

 Assim, embora no contrato de locação previsse que o valor do aluguel 

deveria ser reajustado pelo período de 12 meses, pelo índice IGPM, ele não 

foi reajustado ano a ano pela parte autora.

 Logo, de rigor reconhecer que a parte autora renunciou tacitamente ao 

direito de receber os reajustes anuais dos aluguéis, o que afasta sua 

pretensão de cobrar as diferenças a tais reajustes na forma pretendida.

 Nesse sentido, o STJ já decidiu:

“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 949.787 - SP (2016/0181674-3). 

CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO NA 

ÉGIDE DO CPC/73. AÇÃO DE COBRANÇA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO 

AOS ARTS. 322, 422 E 472 do CC/02 E DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. 

CONCLUSÕES DO ACÓRDÃO ESTADUAL COLIGIDAS NAS PROVAS DOS 

AUTOS E NO CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. SÚMULAS 

NºS 5 E 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADO. 

AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.

DECISÃO

ANA MARIA VICENTE (ANA) ajuizou ação de cobrança de aluguéis e 

acessórios da locação contra EXPRESS REPRESENTAÇÕES LTDA. e 

outros (EXPRESS e outros), cuja sentença foi de improcedência do pedido 

autoral.

ANA interpôs recurso de apelação julgado nos termos do acórdão assim 

ementado:

AÇÃO DE COBRANÇA. Locação de imóvel. Pagamento de aluguéis sem 

reajuste anual previsto em contrato por mais de doze (12) anos em que 

vigorou a relação locatícia. Improcedência da pretensão da locadora em 

cobrar, som ente após o término da locação, as respectivas diferenças 

não prescritas, ante a renúncia tácita dos reajustes para fim de 

manutenção do vínculo contratual. Aplicação do principio da boa-fé 

objetiva c do instituto da supressio. Precedentes. Aluguéis devidos, porém 

, até a data da efetiva transmissão da posse definitiva dos imóveis 

locados ao adquirente destes. Verba honorária que deve ser reduzida. 

Procedência parcial do pedido inicial. Recurso provido em parte (e-STJ, fl. 

242).

Os embargos de declaração foram rejeitados (e-STJ, fls 258/264).

ANA desafiou recurso especial com base no art. 105, III, a e c, da CF, no 

qual alegou ofensa aos arts. 322, 422 e 472 do CC/02, além de dissídio 

jurisprudencial, pelos seguintes fundamentos (1) é incontroverso que 

EXPRESS e outros pagaram os aluguéis anteriores sem a devida correção 

o que elide a presunção de que quando o pagamento for em cotas 

periódicas, a quitação da última estabelece, até prova em contrário, que as 

anteriores foram solvidas; (2) não se pode confundir mera tolerância da 

locadora, com anuência tácita de alteração às cláusulas contratuais.

Inadmitido o apelo nobre, ANA interpôs agravo em recurso especial 

alegando que (1) invasão pela Corte de origem, da competência do STJ; 

(2) o recurso nobre preenche os requisitos necessários à sua 

admissibilidade; (3) a pretensão recursal não esbarra na Súmula nº 7 do 

STJ; (4) ficou demonstrado o dissídio jurisprudencial.

Foi apresentada contraminuta (e-STJ, fl. 345).

É o relatório.

DECIDO.

A irresignação não prospera.

De plano, vale pontuar que as disposições do NCPC, no que se refere aos 

requisitos de admissibilidade dos recursos, são inaplicáveis ao caso 

concreto ante os termos do Enunciado Administrativo nº 2 aprovado pelo 

Plenário do STJ na Sessão de 9.3.2016:

 Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a 

decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os 

requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as 

interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça.

(1) Da alegada invasão de competência

Cumpre registrar não ter ficado configurada a alegada invasão de 

competência do STJ pela Corte de origem, pois nos termos da Súmula nº 

123 do STJ, não há usurpação de competência desta Corte pelo

Tribunal estadual quando este examina os pressupostos específicos e 

constitucionais relacionados ao mérito da demanda.

(2) Da violação aos arts. 322, 422 e 472 do CC/02,

No ponto observa-se que o Tribunal estadual ao afastar a pretensão de 

ANA assim consignou:

No caso, ficou incontroverso que não houve nenhum reajuste anual do 

aluguel em todo o período da locação, que perdurou por mais de doze (12) 

anos (1997 a 2010).

Por sua vez, inexiste provas nos autos de que a locadora , ora apelante , 

tenha em alguma oportunidade , ao longo de todo o período da locação, 

cobrado da empresa locatária o pagamento das diferenças devidas a titulo 

de reajustes anuais, somente o fazendo na presente ação, ajuizada em de 

fevereiro de 2012, ou seja, após o término da relação locatícia.

Ora, a alegação da locatária, de que houve consenso entre as partes 

acerca da isenção do reajuste anual, em razão de o aluguel ter sido fixado 

acima do seu valor de mercado , encontra amparo na redução daquele, 

ajustado em R$1.050,00 (um mil e cinquenta reais) para cada imóvel em 25 

de janeiro de 1997, para valor de R$900,00 (novecentos reais) para cada 

imóvel em 25 de janeiro de 2001 (fls. 71/80), isto quatro anos após o inicio 

da locação , que evidencia , inclusive , o intuito das partes de suprimirem o 

reajuste anual do locativo para a manutenção do vínculo contratual.

longevo período a apelante houve- se na forma contrária ao avençado , 

razão pela qual não pode fazer retroagir a sua vontade , quebrando o 

pacto tácito admitido , dada a aplicação do principio insculpido no axioma 

venire contra factum proprium non potest.

Isto não implica em ter como certo que o contrato de locação deixou de 

produzir efeito , relegando-se à nulidade o principio da homogeneidade 

das formas que se faz por escrito somente por escrito se desfaz mas, sim 

, de se estabelecer direito para o caso concreto , com a consideração de 

suas nuances objetivas.

Destarte , e pela aplicação à espécie do princípio da boa-fé objetiva (artigo 

422 do Código Civil e do instituto da supressão, de rigor reconhecer que 

houve a renúncia tácita por parte da apelante ao direito de cobrar os 

reajustes anuais dos aluguéis.

 (...)

Não se olvide , ainda , o disposto no artigo 322 do Código Civil, aplicável no 

caso em estudo : ''Quando pagamento for em quotas periódicas, quitação 

da última estabelece, até prova em contrário, presunção de estarem 

solvidas as anteriores'' Por sua vez, considerando que a pendência da 

relação locatícia por prazo indeterminado constou no instrumento 

particular de compromisso de compra e venda dos imóveis alugados 
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(cláusula 19), datado de de dezembro de 2010, e que a transmissão da 

posse definitiva dos bens ao comprador (proprietário da empresa locatária 

somente se daria quando do pagamento da última parcela ajustada no 

referido negócio jurídico (cláusula 9ª fl. 22), o que ocorreu somente na 

lavratura da escritura pública de compra e venda em 18 de janeiro de 2011 

(fls. 25/26), forçoso reconhecer devidos os aluguéis vencidos em 25 de 

dezembro de 2010 e de forma proporcional até o dia 18 de janeiro de 2011 

(e-STJ, fls. 244/248).

No caso, o acórdão recorrido tomou em consideração as premissas 

fáticas e os termos da avença locatícia celebrada entre as partes e a sua 

revisão, no âmbito do recurso especial, é vedada pela Súmulas nºs 5 e 7 

do STJ.

(3) Do dissídio jurisprudencial

Verifica-se, no particular, que além de não ter ficado configurado o 

dissídio jurisprudencial invocado, ANA não procedeu ao cotejo analítico 

com transcrição de trechos dos acórdãos recorrido e paradigmas de 

forma a expor a similitude fática e a diferente interpretação da Lei Federal 

entre os casos confrontados, conforme exigência dos artigos 541, 

parágrafo único, do CPC/73 e 255, § 1º, do RISTJ, não bastando a mera 

transcrição da ementa dos julgados paradigmas, sendo este o 

entendimento pacífico nesta Corte de Justiça.

Noutro passo, Impende salientar, que é pacífica a jurisprudência desta 

Corte no sentido de que a incidência da Súmula nº 7 do STJ relativamente 

à alínea a, impede o exame de dissídio jurisprudencial, na medida em que 

falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do 

acórdão, tendo em vista a situação fática do caso concreto com base na 

qual a Corte de origem deu solução à causa.

 Confira-se o precedente:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO 

COMINATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE POR SINISTRALIDADE E 

RESCISÃO UNILATERAL. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535 DO CPC/1973 NÃO 

CONFIGURADA. REVISÃO DAS CONCLUSÕES ESTADUAIS. 

INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO 

JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. 

Violação do artigo 535 do CPC/1973 não configurada. 2. A alteração do 

entendimento adotado pela Corte de origem no tocante à impossibilidade de 

restituição dos valores anteriores à

irresignação da autora demandaria, necessariamente, novo exame do 

acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada na via 

estreita do recurso especial, conforme o óbice previsto no enunciado n. 7 

da Súmula deste Tribunal Superior. 3. A análise do dissídio jurisprudencial 

fica prejudicada em razão da aplicação do enunciado da Súmula n. 7/STJ, 

porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o aresto 

combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as suas conclusões 

díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos sobre uma 

mesma questão legal, mas, sim, em virtude de fundamentações baseadas 

em fatos, provas e circunstâncias específicas de cada processo. 

4.Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado. 5. Agravo 

interno desprovido. (AgInt no AREsp 984.747/SP, Rel. Ministro MARCO 

AURÉLIO BELLIZZE,

TERCEIRA TURMA, julgado em 15/08/2017, DJe 25/08/2017).

Nessas condições, CONHEÇO do agravo em recurso especial para NÃO 

CONHECER do apelo nobre.

Publique-se. Intimem-se.

Brasília (DF), 1º de fevereiro de 2018.

Ministro MOURA RIBEIRO – Relator” g.n.

 Portanto, correta a interpretação dada pelo contador judicial, não 

procedendo, assim, a irresignação da parte autora.

 Ante o exposto, afasto a impugnação ao cálculo judicial apresentado pela 

parte autora às fls. 283 e fls. 284, haja vista a renúncia tácita da parte 

autora em relação aos reajustes anuais.

 Considerando que os cálculos judiciais de fls. 241/246 e fls. 268/276 

incidiram até o mês de março de 2017 e tendo em vista que o valor a ser 

apurado deve abranger até o mês de junho de 2017, determino que os 

autos sejam remetidos ao contador judicial para que os cálculos sejam 

complementados.

 Registro que o valor acordado na audiência de conciliação de R$ 

7.000,00, correspondente aos aluguéis de junho/2017 até a desocupação 

definitiva do imóvel, não deverá integrar o cálculo acima, pois, tratando-se 

de acordo devidamente homologado, caso haja descumprimento, deverá a 

parte autora ingressar com pedido de cumprimento de sentença.

 Realizada a complementação dos cálculos, intimem-se as partes para se 

manifestarem em 15 dias.

 No que tange ao pedido de fls.313/315, tratando-se de descumprimento 

de acordo, deverá a parte autora, caso desejar, formular pedido de 

cumprimento de sentença nos termos do que dispõe o Código de Processo 

Civil, razão pela qual, deixo de apreciar o pedido.

 Por fim, considerando que os valores que ainda não foram levantados 

pela parte autora, se referem a aluguéis depositados pela parte requerida 

que se venceram no curso da demanda, autorizo o levantamento pela 

parte autora.

 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 julho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 196754 Nr: 12250-92.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALBERSONE XAVIER DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDO BATISTA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HITLER SANSÃO SOBRINHO - 

OAB:OAB/MT 17.757, JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI - OAB:14.864

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881/MT

 Autos nº: 196754.

 Vistos,

 Às fls. 474/475 a parte executada informou que não aceita ser nomeado 

como depositário dos imóveis penhorados, pugnando para que sejam os 

atuais possuidores nomeados. Apresentou ainda proposta de pagamento 

da dívida em 10 parcelas.

 Às fls. 478/480 a parte exequente requereu a inclusão do nome da parte 

executada nos cadastros de inadimplentes.

 É o necessário à análise e decisão.

 No que tange ao pedido formulado pela parte executada, o art. 840 do 

Código de Processo Civil embelece o seguinte:

“Art. 840. Serão preferencialmente depositados:

[...]

II - os móveis, os semoventes, os imóveis urbanos e os direitos aquisitivos 

sobre imóveis urbanos, em poder do depositário judicial;

[...]

§ 1º No caso do inciso II do caput, se não houver depositário judicial, os 

bens ficarão em poder do exequente”.

 Assim, diante da inexistência de depositário judicial, deverá ser nomeada 

a parte exequente como depositária dos bens imóveis penhorados.

 Com relação ao pedido formulado pela parte exequente, o art. 792 do 

Código de Processo Civil estabelece que:

“Art. 782. Não dispondo a lei de modo diverso, o juiz determinará os atos 

executivos, e o oficial de justiça os cumprirá.

[...]

§ 3º A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome 

do executado em cadastros de inadimplentes.

§ 4º A inscrição será cancelada imediatamente se for efetuado o 

pagamento, se for garantida a execução ou se a execução for extinta por 

qualquer outro motivo”.
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 Portanto, conforme se infere do § 4º do art. 782 do Código de Processo 

Civil, quando a execução já estiver garantida, não poderá ser realizada a 

inclusão do executado em cadastros de inadimplentes.

 No caso em apreço, a execução está garantida pela penhora dos imóveis, 

razão pela qual, o pedido de fls. 478/480 merece ser indeferido.

 Diante do exposto:

1- Determino que a parte exequente seja nomeada como depositária dos 

bens imóveis penhorados.

 2- Determino a intimação da parte exequente para, no prazo de 15 dias, 

manifestar-se acerca da proposta de acordo apresentada pela parte 

executada às fls. 474/475.

3- Indefiro o pedido de fls. 478/480 para que o nome do executado seja 

incluído nos cadastros de inadimplentes, uma vez que a execução já se 

encontra garantida.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 26 de julho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 199383 Nr: 14312-08.2015.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEANI CLEDI RUPPEL ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE FABIO PANTOLFI 

FERRARINI - OAB:14.864

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO R. GOES 

NICOLADELLI - OAB:17980 A/MT

 Autos nº: 199383.

 Vistos,

 Compulsando detidamente os autos, verifico que o autor busca a revisão 

de todos os contratos vinculados ao contrato de abertura de conta 

corrente nº 39.403-3, agência 1321-8. No entanto, quando do recebimento 

da inicial não foi invertido o ônus da prova por falta de verossimilhança 

naquela ocasião, sendo determinada a exibição apenas dos contratos 

ensejadores dos débitos mencionados no documento de fls. 67.

 Após ser intimada para apresentar todos os contratos vinculados à conta 

corrente, bem como ao CNPJ nº 70.432.695/0001-66, sob pena de 

aplicação do disposto no art. 400 do Código de Processo Civil, a parte 

requerida apresentou a Proposta/Contrato de abertura de conta corrente, 

conta investimento e conta de poupança Pessoa Jurídica às fls. 271/272, 

Nota de Crédito Comercial nº 40/05080-7 às fls. 289/299, Aditivo de 

Retificação e Ratificação ao Termo de Adesão aos Cartões Ourocard 

Empresariais nr. 132.112.133 às fls. 302/304, Termo de Adesão aos 

Cartões Ourocard Empresariais às fls. 306/308, Termo de Adesão ao 

Regulamento do Cartão BNDES às fls. 309/314, Aditivo de Retificação e 

Ratificação ao Instrumento não identificado nr. 132.108.135 às fls. 

315/317, Contrato de Abertura de Crédito Fixo nr. 132.116.352 às fls. 

318318/332, Aditivo de Retificação e Ratificação à Cédula de Crédito 

Comercial nr. 40/05374-1 às fls. 333/340, Cédula de Crédito Comercial nr. 

40/05374-1 às fls. 341/354, Contrato de Abertura de Crédito Fixo – BB 

Crédito Empresa nr. 132.113.738 às fls. 358/375, Contrato de Abertura de 

Crédito – BB Crédito Empresa nr. 132.112.834 às fls. 376/382 e fls. 

384/385, Contrato para Antecipação de Créditos Oriundos de Vendas com 

Cartões Visa nr. 132.107.933 às fls. 386/388 e Contrato de Adesão a 

Produtos de Pessoa Jurídica nr. 132.104.990 às fls. 390/392, todos 

vinculados ao CNPJ nº 70.432.695/0001-66.

 Apresentou ainda, Termo de Adesão aos Cartões Ourocard Empresariais 

às fls. 273/275, Termo de Adesão ao regulamento do Cartão BNDES às fls. 

276/280, Contrato de Abertura de Crédito Fixo nr. 132.111.193 às fls. 

396/407, Contrato de Abertura de Crédito Fixo nr. 132.112.783 às fls. 

408/420, Cédula de Crédito Bancário nr. 132.113.924 às fls. 422/433, 

todos vinculados ao titular da conta corrente.

 Todavia, ao ser intimada para se manifestar acerca dos contratos 

apresentados, às fls. 436/439 a parte autora impugnou os contratos 

apresentados às fls. 271/272 e fls. 289/395 sustentando que se trata de 

pessoa estranha ao polo ativo e reiterou o pedido de inversão do ônus da 

prova sustentando que os documentos apresentados não são suficientes 

para comprovação das abusividades praticadas pelo requerido.

 Pois bem.

 Inicialmente, registro que foram apresentados contratos vinculados à 

pessoa estranha a lide, em razão de a parte autora ter pleiteado às fls. 

266 a apresentação de todos os contratos vinculados ao CNPJ nº 

70.432.695/0001-66.

 Contudo, considerando que a própria parte autora requereu a devolução 

dos referidos contratos ao Banco requerido, determino o 

desentranhamento dos documentos de fls. 271/272 e fls. 289/395.

 Por outro lado, mantenho o indeferimento da inversão do ônus da prova, 

em razão do não preenchimento dos requisitos necessários para o 

deferimento, em especial a verossimilhança das alegações.

 Isso porque, a parte requerida trouxe vários contratos celebradas entres 

as partes constando todos os encargos pactuados.

 Assim, com o fim de evitar alegação de cerceamento de defesa, faculto à 

parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, a cumprir a regra do § 2º do 

art. 330 do Código de Processo Civil, devendo ser claro e preciso na sua 

manifestação quanto aos supostos abusos cometidos.

 Havendo manifestação, em respeito ao princípio do contraditório, diga a 

parte contrária em 15 (quinze) dias.

 Após, com ou sem manifestação, voltem-me conclusos.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 04 de julho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 284512 Nr: 12686-46.2018.811.0055

 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 DO CARMO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINA MARÍLIA DE OLIVEIRA - 

OAB: 3.659-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 284512.

 Vistos,

 Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais 

e pedido de tutela de urgência ajuizada por Maria do Carmo da Silva em 

face de Banco BMG S/A, ambos devidamente qualificados nos autos.

 Em síntese, a parte autora alega ter contratado um cartão de crédito de nº 

5313041375317042, administrado pelo banco requerido e que todos os 

meses era descontado em sua folha de pagamento as compras e 

pagamentos realizados com o referido cartão.

Aduz que em abril de 2015 pediu via telefone o cancelamento do cartão 

crédito, porém, afirma que o banco requerido não efetuou a baixa do 

cartão, de modo que continuou descontando em sua folha de pagamento 

valores variados e inexplicáveis, obrigando-a a efetuar várias ligações 

solicitando a baixa do cartão, sendo que a última ligação ocorreu no dia 21 

de outubro de 2017.

Narra que após estes fatos realizou junto ao PROCON de Tangará da 

Serra uma reclamação. Todavia, de nada adiantou, visto que o banco 

requerido se justificou alegando que a autora tinha renovado o contrato, 

momento que mandaram uma cópia do contrato a autora.

 Esclarece que a assinatura presente no contrato é falsa, bem como o 

PROCON não forneceu cópias das atas da audiência e da decisão tomada 

por este.

Informa que vem sendo lesada pelo banco requerido, visto que o mesmo 

continua realizando descontos em sua folha do pagamento indevidamente, 

bem como declara que na tentativa de solucionar tal problema ligou para o 

requerido no nº 08007701790. Contudo, não foram tomadas as 

providências necessárias para dar baixa no cartão de crédito.

 Ressalta que, apesar o banco requerido já ter admitido que o referido 

cartão de crédito esteja cancelado, o mesmo insiste nos descontos 

indevidos, prometendo sempre dar baixa.

 Logo, requer a tutela antecipada para que o banco requerido se abstenha 

de descontar valores em sua folha de pagamento, cancelando o cartão de 

nº 5313041375317042.

Por fim, pugna pelos benefícios da justiça gratuita e a condenação da 

empresa requerida em danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil 

reais) e honorários advocatícios.

 Instruiu a inicial com os documentos de fls. 12/46.
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 É o necessário à análise e decisão.

Primeiramente, concedo à parte requerente os benefícios da justiça 

gratuita, nos moldes ditados pela Lei n.º 1.060/50 e art. 98 e seguintes do 

CPC, podendo esta decisão ser revista a qualquer tempo em caso de 

alteração da sua situação.

Quanto à liminar, registro 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.

 In casu, a parte autora requereu a concessão da tutela de urgência de 

forma incidental, consistente no pedido de tutela antecipada para que o 

banco requerido seja compelido a suspender os descontos de valores em 

sua folha de pagamento, cancelando o cartão de nº 5313041375317042.

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.

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 a probabilidade 

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

In casu, analisando os autos, verifico estar ausente os requisitos para 

concessão da liminar requerida, isto porque, conforme narrado na 

exordial, desde abril de 2015 a requerente vem tendo descontos de 

valores em sua folha de pagamento e apenas em julho de 2018 ingressou 

com a presente ação pleiteando a suspensão dos descontos e 

cancelamento do cartão de crédito. Desse modo, não vislumbro na 

hipótese, urgência ou perigo da demora, ante o lapso temporal decorrido.

Nesse sentido, inclusive, é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça 

do Estado de São Paulo no julgado ora colacionado:

“TUTELA DE URGÊNCIA – Suspensão de descontos de empréstimos 

atrelados a “reserva de margem consignável” de cartão de crédito. 

Requisito do art. 300 do NCPC não demonstrado, em especial o perigo de 

dano grave. Ausência de periculum in mora em razão do longo lapso 

temporal passado desde a primeira vez que tal expediente foi utilizado. 

Ausência de risco iminente à subsistência do devedor. Decisão de 

indeferimento da tutela de urgência mantida. Recurso não provido.” (TJSP; 

Agravo de Instrumento 21683121220178260000; Órgão Julgador: 12ª 

Câmara de Direito Privado; Relator: Tasso Duarte de Melo; Data de 

Julgamento: 28/02/2018).

 Ante o exposto, indefiro a tutela de evidencia, ante a não comprovação 

dos requisitos elencados no inciso II, artigo 311 do Código de Processo 

Civil.

 Nos termos do art. 334, do Código de Processo Civil, designo audiência de 

tentativa de conciliação para o dia 11 setembro de 2018, às 13h00min, a 

ser realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos devendo as 

partes comparecer acompanhadas de seus respectivos advogados ou 

pela Defensoria Pública, conforme determina o art. 334, §9º do mesmo 

diploma processual.

 Intime-se a parte autora da designação da audiência acima na pessoa de 

seu advogado (art. 334, § 3º, do CPC).

Cite-se e intime-se a parte requerida, advertindo-a que o prazo para 

contestação (de quinze dias úteis) será contado de acordo com a regra 

dos incisos I, II e III do art. 335 do Código de Processo Civil, conforme o 

caso.

Registro que as partes devem ser cientificadas que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), sendo certo que a ausência injustificada será 

considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com 

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

da causa, nos termos do art. 334, § 8º, do CPC.

 Não obtida a composição ou não comparecendo qualquer das partes na 

audiência, nos termos do art. 335, inciso I, do CPC, iniciar-se-á o prazo 

para contestação. Quedando-se o requerido inerte, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, conforme art. 344 

do CPC.

 Na hipótese de a parte requerida alegar em sua contestação fato 

impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das 

matérias mencionadas no art. 337 do CPC, intime-se a parte requerente 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme 

preceituam os artigos 350 e 351 do CPC.

Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 26 de julho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 113522 Nr: 3717-57.2009.811.0055

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ MASSAROLLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - 

BESC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danielle Avila Almeida Gama 

Martins - OAB:234.989/SP, EDILENE MARIA TORQUATO VILLAR - 

OAB:7204-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A MT

 Autos nº: 113522.

 Natureza: Prestação de Contas.

 Requerente: José Massaroli.

 Requeridos: Banco do Estado de Santa Catarina - Besc.

 Vistos,

 Trata-se de ação de prestação de contas ajuizada em 06 de maio de 2009 

por José Massaroli em face do Banco do Estado de Santa Catarina – Besc 

em que, após julgada procedente a primeira fase, a parte requerida 

apresentou contas, com as quais não concorda a parte autora.

 É o breve relatório.

 D E C I D O.

 Considerando que os elementos necessários à formação de minha 

convicção já se encontram coligidos aos autos, estando, então, a causa 

madura e apta para ser julgada, com fulcro no art. 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil, conheço diretamente do pedido, proferindo sentença.

 Nessa esteira, cumpre-me registrar que na ação de prestação de contas, 

inclusive segundo as normas do Código de Processo Civil anterior, sob a 

égide do qual foi ajuizada a ação e julgada sua primeira fase, é exigível a 

prestação de contas de forma mercantil, conforme art. 917 do CPC/73 

(vigente à época do ajuizamento da ação em 06/05/2009), in verbis:

“Art. 917. As contas, assim do autor como do réu, serão apresentadas em 

forma mercantil, especificando-se as receitas e a aplicação das 

despesas, bem como o respectivo saldo; e serão instruídas com os 

documentos justificativos.”

 Todavia, o procedimento de prestação de contas pode ser de forma 

diversa da mercantil quando houver nos autos elementos suficientes a 

justificar a movimentação da conta. Nesse sentido é o entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. NÃO 

OCORRÊNCIA. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. NECESSIDADE DE 

FORMA MERCANTIL. AUSÊNCIA DE RIGOR, SE AS CONTAS SÃO 

APRESENTADAS DE MANEIRA INTELIGÍVEL. HARMONIZAÇÃO COM A 

CONCEPÇÃO FINALÍSTICA DO PROCESSO. COMPLEXIDADE DAS 

CONTAS. POSSIBILIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. 1. Não viola o art. 535 do 

CPC o acórdão que, integrado pelo julgado proferido nos embargos de 

declaração, dirime, de forma expressa, congruente e motivada, as 

questões suscitadas nas razões recursais. 2. A apresentação de contas 

em forma mercantil é uma necessidade do processo, uma vez que o 

exame, a discussão e o julgamento devem ser facilitados para os sujeitos 

processuais. 3. As contas apresentadas de forma não mercantil podem 

ser consideradas diante da apresentação de justificativa pela parte e da 
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possibilidade de realização de perícia contábil. 4. Fica prejudicado, ante a 

perda de objeto, o exame de recurso especial no ponto em que discute o 

quantum dos honorários advocatícios, se foi desconstituída a sentença e 

autorizada a produção de prova pericial. 5. Recurso especial conhecido 

em parte e provido. (REsp 1218899/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE 

NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 04/08/2011, DJe 16/08/2011) 

(Original sem grifo)

 No caso dos autos, verifico que a parte autora impugnou a prestação de 

contas apresentada pela parte requerida, sob o argumento de que não 

foram apresentados documentos comprobatórios das movimentações.

 Em razão disso, foi determinada a intimação da parte requerida para 

apresentar documentos justificativos e comprobatórios dos lançamentos 

informados, em especial, a transferência no valor de R$ 23.586,42.

 Às fls. 180/181 a parte requerida esclareceu que não houve a 

transferência de valores, mas a conversão do saldo de cruzeiro real para 

real, o qual foi impugnado pela parte autora às fls. 183.

 Às fls. 184 foi determinada a intimação da parte requerida para 

apresentar a cópia dos extratos referente aos anos de 1.993 a 1.995, os 

quais foram juntados às fls. 188/192 e a parte autora se limitado em alegar 

que não houve o cumprimento da decisão e por consequência, a 

declaração de preclusão temporal às fls. 195.

 Diante disso, entendo que para todos os efeitos houve a prestação das 

contas pela parte requerida e por consequência, o cumprimento da 

obrigação estabelecida na sentença da primeira fase.

 Isso porque, a parte requerida trouxe documentos que demonstram a 

evolução do crédito, sua conversão de cruzeiro real para reais em julho 

de 1.994 e a retirada em 04/07/95, os quais, inclusive, não foram objeto de 

impugnação específica pela parte autora, uma vez que se limitou em 

alegar, sem respaldo documental, que é credora da importância indicada 

às fls. 108/111.

 A corroborar referido entendimento, colaciono o seguinte julgado:

“APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. CONTRATOS DE 

CARTÃO DE CRÉDITO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. SEGUNDA 

FASE. Com efeito, o objetivo da prolação de sentença na Prestação de 

Contas - Segunda Fase é apurar eventual saldo credor para uma das 

partes. No caso, a instituição financeira apresentou as contas postuladas 

pelo autor referente ao prazo que foi determinado pelo juiz de origem. 

Constata-se da documentação trazida aos autos uma interpretação clara e 

específica das movimentações efetuadas no extrato dos pontos 

vinculados ao cartão de crédito do autor, sendo apurado, inclusive, saldo 

credor em favor do apelante. Desse modo, inexiste indício de 

movimentação errônea ou fraudulenta na respectiva conta, implicando, 

portanto, a manutenção da sentença que julgou boas as contas prestadas 

pela instituição financeira, merecendo ser mantida. APELO DESPROVIDO.” 

(TJ-RS, Apelação Cível Nº 70075840777, Vigésima Quarta Câmara Cível, 

Relator: Jorge Maraschin dos Santos, Julgado em 13/12/2017)

 Ante o exposto, homologo as contas prestadas pela parte requerida e, 

julgo procedente a segunda fase da ação de prestação de contas.

 Considerando que as contas prestadas pela parte requerida foram 

julgadas boas, a parte autora restou vencida na segunda fase da ação, 

razão pela qual, condeno a parte autora a pagar custas processuais e 

honorários advocatícios, os quais arbitro em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos 

reais), nos termos do § 8º do art. 85 do Código de Processo Civil, ficando 

esta condenação com a exigibilidade suspensa em razão da parte autora 

litigar sob o pálio da gratuidade da justiça (fls. 23).

 Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se, com as baixas 

pertinentes.

 P. R. I. C.

 Tangara da Serra-MT, 25 de julho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 284197 Nr: 12420-59.2018.811.0055

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HERMINIO SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI 

SUDOESTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT, JOSE HENRIQUE DA SILVA VIGO - OAB:17074-MT

 Autos nº: 284197.

 Vistos,

Incialmente passo a analisar o efeito no qual os embargos devem ser 

recebidos.

Conforme preceitua o caput do art. 919 do Código de Processo Civil, os 

embargos à execução não possuem efeito suspensivo, contudo, o 

parágrafo 1º do referido dispositivo legal permite, excepcionalmente, o 

recebimento dos embargos com efeito suspensivo, vejamos:

 “Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1º O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito 

suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a 

concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja 

garantida por penhora, depósito ou caução suficientes”.

 In casu, analisando detidamente os autos, verifico não se fazem 

presentes os requisitos para que os embargos sejam recebidos com efeito 

suspensivo, eis que não houve pedido pela atribuição de tal efeito e, 

logicamente, a demonstração dos seus fundamentos.

 Ante o exposto, recebo os embargos opostos pela parte executada, 

recebendo-os sem efeito suspensivo, determinando que a parte 

embargada seja intimada para se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, 

tal como preceitua o art. 920 do Código de Processo Civil.

Ademais, concedo à parte requerente os benefícios da justiça gratuita, 

nos moldes ditados pela Lei n.º 1.060/50 e art. 98 e seguintes do CPC, 

podendo esta decisão ser revista a qualquer tempo em caso de alteração 

da sua situação.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 23 de julho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 189388 Nr: 6209-12.2015.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HERMINIO SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 189388.

 Vistos,

 Intime-se a parte exequente, por meio de seu advogado, para requerer o 

que entender direito, 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, 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.

 Tangará da Serra-MT, 23 de julho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 283804 Nr: 12146-95.2018.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO PEREIRA DE SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ QUATRIN - OAB:10537/MT, 

NATALIA CARGNIN QUATRIN - OAB:OAB/MT 17737

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 283804.

Vistos,

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de 
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antecipação de tutela ajuizada por Antônio Pereira de Siqueira em 

desfavor de Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A, ambos 

qualificados.

Em síntese, alega o requerente ser arrendatário de uma pequena chácara, 

onde trabalha plantando tomate, estando instalada na mesma a Unidade 

Consumidora – 906992, tendo apenas uma bomba elétrica para irrigação 

do plantio de tomate.

Aduz que a energia da sua propriedade fora cortada, tendo o requerente 

retirado a bomba elétrica, ante a impossibilidade de irrigação do plantio, 

transferindo o seu cultivo para outra propriedade arrendada.

Ressalta o requerente que embora conste na ficha cadastral como 

desligada a energia em fevereiro de 2016, está de fato sem fornecimento 

de energia desde o mês de dezembro de 2015.

Todavia, a empresa requerida continua gerando faturas a serem pagas à 

título de consumo de energia, sendo que o valor total dos valores 

cobrados de outubro de 2016 e março a julho de 2017, perfazem a quantia 

de R$ 1.120,55 (um mil, cento e vinte e dois reais e cinquenta e cinco 

centavos).

Desse modo, ao consultar o sistema do SCPC, constatou que seu nome 

está inscrito junto aos órgãos de proteção ao crédito em decorrência 

desses débitos.

 Assim sendo, em sede de antecipação de tutela requer o requerente a 

exclusão de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito, haja vista 

tratar-se de cobrança indevida.

Pugna, ainda, pela indenização por danos morais e pelos benefícios da 

justiça gratuita.

A inicial veio instruída com os documentos de fls. 21/45.

É o necessário à análise e decisão.

Inicialmente, concedo à parte requerente os benefícios da justiça gratuita, 

nos moldes ditados pela Lei n.º 1.060/50 e art. 98 e seguintes do CPC, 

podendo esta decisão ser revista a qualquer tempo em caso de alteração 

da sua situação.

Ademais, quanto à liminar, registo 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 incidental, consistente no pedido de tutela antecipada para 

compelir a parte requerida a excluir a inscrição de seu nome dos órgãos 

de proteção ao crédito.

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 a probabilidade 

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

 In casu, verifico por meio do documento juntado às fls. 43, que a situação 

da unidade consumidora 906992, em nome do requerente, encontra-se 

desligada, desde a data de 02.02.2016.

Ademais, por meio do histórico de contas de fls. 44, observo que ainda 

que a UC conste como desligada, está a mesma apresentando consumo 

mensal de energia, tendo o requerente sido negativado em virtude dos 

referidos débitos.

Assim sendo, valendo-me de cognição sumária, entendo que se 

encontram preenchidos os requisitos necessários para concessão da 

tutela antecipada pleiteada, haja vista a demonstração da probabilidade do 

direito, eis que estando a unidade consumidora desligada, não deveria a 

mesma estar apresentando consumo mensal, posto que não há utilização 

de energia elétrica.

 Ademais, o outro requisito, consistente no perigo de dano também se 

encontra demonstrado, uma vez que a inscrição do nome do requerente 

nos órgãos de proteção ao crédito acaba por lhe trazer prejuízos no 

mercado consumidor.

Assim, entendo que se faz presente a aparência do bom direito e o perigo 

de dano necessário para a antecipação dos efeitos da tutela para os fins 

pretendidos.

Ante o exposto, defiro a tutela de urgência postulada, para determinar que 

a empresa requerida realize a baixa imediata da inscrição do nome do 

requerente dos cadastros de proteção ao crédito, bem como se abstenha 

de realizar novas negativações, sob pena de multa no valor de R$ 200,00 

(duzentos reais) por dia de descumprimento, até o limite do valor da 

causa.

 Desse modo, designo audiência de tentativa de conciliação para o dia 28 

de agosto de 2018, às 13h, a ser realizada no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos, devendo as partes comparecer acompanhadas de 

seus respectivos advogados ou pela Defensoria Pública, conforme 

determina o art. 334, §9º, do mesmo Diploma Processual.

 Intime-se a parte Requerente da designação da audiência acima na 

pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, do CPC).

Cite-se e intime-se a parte Requerida, advertindo-a que o prazo para 

contestação (de quinze dias úteis) será contado de acordo com a regra 

dos incisos I, II e III do art. 335 do Código de Processo Civil, conforme o 

caso.

Registro que as partes devem ser cientificadas que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), sendo certo que a ausência injustificada será 

considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com 

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

da causa, nos termos do art. 334, § 8º, do CPC.

 Não obtida a composição ou não comparecendo qualquer das partes na 

audiência, nos termos do art. 335, inciso I, do CPC, iniciar-se-á o prazo 

para contestação. Quedando-se o requerido inerte, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, conforme art. 344 

do CPC.

 Na hipótese de a parte Requerida alegar em sua contestação fato 

impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das 

matérias mencionadas no art. 337 do CPC, intime-se a parte Requerente 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme 

preceituam os artigos 350 e 351 do CPC.

Por fim, com fulcro no art. 6º do Código de Defesa do Consumidor, por 

entender que resta comprovada a relação de consumo, bem como diante 

da verossimilhança das alegações, defiro o pedido de inversão do ônus 

da prova.

Às providências.

Tangará da Serra-MT, 23 de julho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 63485 Nr: 5004-26.2007.811.0055

 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: ELIO MARIUSSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE MORGANA BETTIO - 

OAB:6099/MT, LIZEU ADAIR BERTO - OAB:24.752/PR

 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: 63485.

 Vistos,

 Inicialmente, diante da notícia do óbito do autor Elio Mariussi (fls. 853/862), 

defiro sua sucessão processual por seu espólio, representado pelo 

inventariante Anderson Mariussi.

 Registro que a sucessão deverá se dar pelo espólio e não pelos 

herdeiros, uma vez que a presente ação tem cunho patrimonial e ainda 

não ocorreu a partilha definitiva dos bens do de cujus.
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 Portanto, proceda-se as retificações necessárias junto a capa dos autos 

e distribuidor para consta no polo ativo Espólio de Elio Mariussi.

 Por outro lado, em termos de prosseguimento, verifico que após a 

apresentação das contas pela parte autora às fls. 662/704, houve 

manifestação às fls. 754/852 pela parte requerida quanto às contas 

apresentadas pela parte autora.

 Portanto, neste momento processual, é necessário que este juízo examine 

as contas prestadas pela parte requerida.

 Nessa esteira, considerando que a conferência das contas demanda de 

conhecimento técnico, entendo necessária a nomeação de perito judicial 

para auxiliar este magistrado.

 Portanto, nomeio o IPC - Instituto de Pericias Cientificas para realizar a 

conferência das contas prestadas pelas partes, que servirá 

escrupulosamente o encargo, independentemente de compromisso (art. 

466 do CPC), fixando, desde já, o prazo de 30 (trinta) dias para a entrega 

do laudo.

 Intimem-se as partes acerca da nomeação, bem como para, no prazo de 

15 (quinze), arguirem o impedimento ou a suspeição do perito, se for o 

caso, indicarem assistente técnico e apresentarem quesitos.

 Cientifique-se o perito acerca da nomeação e intime-o para que, no prazo 

de 05 (cinco) dias, apresente proposta de honorários, comprove sua 

especialização, bem como informe seus contatos profissionais, em 

especial o endereço eletrônico, para onde serão dirigidas as intimações 

pessoais (art. 465, § 2º, do CPC).

Aceito o encargo e apresentada a proposta de honorários, intimem-se as 

partes para, querendo, manifestarem-se no prazo comum de 5 (cinco) 

dias, sendo que os honorários deverá ser rateado entre as partes, nos 

termos do art. 95 do Código de Processo Civil.

Havendo concordância quanto aos honorários, a parte autora deverá 

depositar judicialmente o valor dos honorários do perito, no prazo máximo 

de 5 (cinco) dias.

Em seguida, intime-se o Sr. Perito para indicar a data, horário e local para a 

realização da perícia, devendo ainda o expert ser advertido que o laudo 

pericial deverá observar a exigência contida no art. 473 do CPC.

Intimem-se as partes da data designada para a realização da perícia (art. 

474 do CPC).

Apresentado o laudo, intimem-se as partes para querendo, no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, se manifestarem sobre o resulta¬do, mesma 

oportunidade em que poderão providenciar a apresentação de seus 

pareceres técnicos (art. 477 do CPC).

Havendo divergência ou dúvida de qualquer das partes sobre o laudo, 

intime-se o Sr. perito para prestar esclarecimentos, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Não havendo mais nenhum esclarecimento a ser feito acerca do laudo 

pericial, façam os autos conclusos.

Às providências.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 23 de julho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 284574 Nr: 12738-42.2018.811.0055

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRENHAGO & CIA LTDA, MILTON TRENHAGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDINEI JOAO FIDELIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUNDHER GOMES DUARTE - 

OAB:24171-MT, LUAN EUZÉBIO DEBO ORTH - OAB:OAB/MT 24.546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 284574.

 Vistos,

 Trata-se da primeira fase da ação de exigir contas, respaldada pelo art. 

550 do Código de Processo Civil, tendo a parte Requerente especificado 

as razões pela qual exige contas, bem como apresentado alguns 

documentos comprobatórios da relação estabelecida com a parte 

Requerida.

Verifico, contudo, que a inicial não veio acompanhada dos atos 

constitutivos da empresa Requerente, motivo pelo qual faculto a mesma, 

no prazo de 15 (quinze) dias, juntar referidos documentos, com fulcro no 

art. 321 do CPC, sob pena de indeferimento da inicial.

Sem prejuízo, após realizada a emenda, cite-se a parte Requerida para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, preste contas ou ofereça contestação, 

na modalidade do art. 550, do CPC.

Prestadas as contas ou oferecida a contestação, intime-se a parte 

Requerente para manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, com fulcro nos 

§§ 2º e 3º do art. 550, do CPC.

 Às providências.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra/MT, 23 de julho de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 284761 Nr: 12900-37.2018.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE EDEGAR CORNELIUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:12406-A OAB/MT, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 284761.

 Vistos,

 De início, nota-se que o valor da causa, estimado em R$ 19.023,94 

(dezenove mil, vinte e três reais e noventa e quatro centavos), é inferior a 

pretensão econômica esposada nos autos, uma vez que a parte 

requerente objetiva além do recebimento do débito vencido, as dívidas 

vincendas.

Assim, no que tange à busca e apreensão, o valor da causa deve ser 

igual ao valor do proveito econômico, conforme art. 292, § 3º do CPC. 

Nesse sentido o julgado ora colacionado:

“Valor da causa. Busca e apreensão. Alienação fiduciária. Montante que 

deve corresponder ao proveito econômico, na hipótese de acolhimento do 

pedido, que obteria a recorrente com o cumprimento do contrato, vale 

dizer, parcelas vencidas (com encargos moratórios) e vincendas 

(excluindo-se os encargos pré-fixados). Precedentes jurisprudenciais. 

Agravo de instrumento provido para esse fim.”

(TJ-SP – Processo: AI 2025705-44.2015.8.26.0000; Órgão julgador: 26ª 

Câmara de Direito Privado; Publicação: 13/03/2015; Relator: J. Paulo 

Camargo Magano)

 Ante o exposto, intime-se a parte requerente para, no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 321 do CPC), emendar à inicial para atribuir à causa o 

valor condizente a sua pretensão econômica e comprove o pagamento 

das custas, sob pena de indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo 

único, do CPC) e cancelamento do registro e distribuição.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 25 de julho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 284815 Nr: 12927-20.2018.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELEONORA DE CARVALHO REINERS, JDC.CUIABÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIDIOMAR FRANCISCO VIEIRA DA SILVA, 

CARLA REGINA APARECIDA DE SOUZA E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNA RUTE PAES DE BARROS 

MULLER - OAB:14127

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 284815.

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 julho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 250114 Nr: 16650-81.2017.811.0055

 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: HIRAN IMBROISI BRANT TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FATEX RESIDENCIAL CONSTRUTORA E 

INCORPORADORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HITLER SANSÃO SOBRINHO - 

OAB:OAB/MT 17.757

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIOLA CASSIA DE 

NORONHA SAMPAIO - OAB:4997, PRISCILA DAUDT SOUSA RIBEIRO - 

OAB:14667

 Autos nº: 250114.

 Vistos,

 Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de 

condenação em danos materiais e morais c/c tutela antecipada ajuizada 

por Hiran Imbroisi Brant Teixeira em desfavor de Fatex Residencial 

Construtora e Incorporadora Ltda.

 A inicial foi recebida às fls. 199/201v, ocasião em que foi concedida a 

liminar pleiteada, impondo à parte requerida a obrigação de fazer de sanar 

todas as falhas apontadas no laudo de vistoria de fls. 103/164, no prazo 

de 15 dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 20.000,00.

 Às fls. 204/208 a parte autora requereu a majoração da multa diária a fim 

de resguardar o cumprimento da liminar concedida.

 Às fls. 209/210 a parte requerida informou o cumprimento da liminar, 

juntando os documentos de fls. 211/249 e fls. 250/330.

 Às fls. 336/342 a parte autora impugnou os documentos juntados pela 

parte requerida e requereu a majoração da multa diária.

 Às fls. 343/368v a parte requerida apresentou contestação, alegando, 

preliminarmente, a necessidade de sobrestamento da ação até o 

julgamento do Recurso Especial nº 1.614.721-DF. No mérito, requereu a 

improcedência da ação. Juntou os documentos de fls. 371/409.

 Às fls. 412/423 a parte autora impugnou a contestação. Mais uma vez 

requereu a majoração da multa.

 Às fls. 428 foi determinada a intimação das partes para informarem se 

pretendem produzir outras provas.

 Às fls. 430/431 a parte requerida requereu novamente a suspensão da 

ação, nos termos do Recurso Especial nº 1.635.428/SC e Recurso 

Especial nº 1.498.484/DF. Postulou pela produção de prova oral, inspeção 

judicial e prova pericial.

 Às fls. 432/435 a parte autora requereu o julgamento antecipado da lide 

ou, caso seja necessária a instrução, postulou pela produção de prova 

oral.

 Às fls. 436/440 a parte requerida pugnou pela concessão de tutela 

incidental de urgência para compelir a parte autora a cumprir sua 

obrigação de quitar o imóvel e que sejam suportadas pela parte autora as 

obrigações de taxas condominiais e de IPTU.

 Às fls. 442/448 a parte autora alegou a necessidade de majoração da 

multa diária em razão do descumprimento da liminar pela parte requerida, 

bem como alegou que no dia 07/05/2018 recebeu pelos correios, cobrança 

de IPTU e notificação extrajudicial para pagamento de taxas de condomínio 

e outros encargos referente ao imóvel, afirmando que esta atitude 

contraria a determinação judicial de entrega do imóvel em perfeitas 

condições.

 É o necessário à análise e decisão.

 Inicialmente, passo a analisar as alegações da parte autora de 

descumprimento da liminar pela parte requerida, em que pugna pela 

majoração da multa diária arbitrada.

 A parte autora alega o descumprimento da liminar pela parte requerida 

sob o fundamento de que os documentos juntados pela parte requerida 

não comprovam o cumprimento da liminar, aduzindo ainda que as 

fotografias constantes do laudo pericial não apontam de fato em qual 

residência foram feitos os reparos e se de fato se referem a casa 

assobrada no residencial PACEM.

 No entanto, essas alegações não se mostram suficientes para 

demonstrar o descumprimento da liminar, devendo ser destacado que não 

há nenhum indício e muito menos prova de que as fotografias constantes 

nos laudos apresentados pela parte requerida não se referem ao imóvel 

objeto dos autos.

 Como sabido, a parte que alega deve buscar os meios necessários para 

convencer o juiz da veracidade do fato deduzido, já que é a maior 

interessada no seu reconhecimento e acolhimento. No entanto, a parte 

autora se olvidou dessa regra processual.

 Logo, não existindo qualquer indício de que as fotografias constantes do 

laudo pericial apresentado pela parte requerida não se refere ao imóvel 

objeto dos autos, resta afastada a alegação da parte autora de 

descumprimento da liminar e consequentemente os reiterados pedidos de 

majoração da multa.

 Portanto, indefiro os pedidos de majoração da multa diária formulado pela 

parte autora às fls. 204/208, fls. 336/342, fls. 412/423 (item a.1).

No que tange ao “fato novo” noticiado pela parte autora às fls. 442/448, 

também não caracteriza o descumprimento da liminar que, nos termos da 

decisão de fls. 199/201v, consistiu em: “[...] impor obrigação de fazer à 

parte requerida, especificamente a obrigação de sanar todas as falhas 

apontadas na vistoria de fls. 103/164, fixando o prazo de 15 dias corridos 

para cumprimento, sob pena de multa diária de R$ 500,00, ficando por 

agora esta multa limitada a R$ 20.000,00”.

 Conforme acima relatado, a parte autora não comprovou que os reparos 

não foram realizados, razão pela qual indefiro o pedido de majoração da 

multa formulado às fls. 442/448.

 Por outro lado, referidos fatos novos poderão ser levado em 

consideração no momento da sentença, nos termos do art. 493 do Código 

de Processo Civil .

 Superada essa questão, passo a analisar o pedido de concessão de 

tutela incidental de urgência formulado pela parte requerida às fls. 

436/440.

 A parte requerida pugnou pela concessão de tutela incidental de urgência 

para compelir a parte autora a cumprir sua obrigação de quitar o imóvel e 

que sejam suportadas por ela as obrigações de taxas condominiais e de 

IPTU.

 Contudo, os pedidos não merecem ser acolhidos, pois não cabe à parte 

requerida formular pedidos contra a parte autora, exceto para que as 

pretensões dela sejam desacolhidas, ou seja, se contrapor ao pedido 

inicial.

 Caso a parte requerida quisesse apresentar pedidos de outra natureza, 

deveria ter se valido da reconvenção, o que não fez.

 Assim, não há como se acolher os pedidos de fls. 436/440, razão pela 

qual, indefiro-os.

 Cumpre-me agora analisar o pedido de suspensão/sobrestamento do 

processo, nos termos do Recurso Especial nº 1.614.721-DF, Recurso 

Especial nº 1.635.428/SC e Recurso Especial nº 1.498.484/DF.

 Pois bem. Em consulta ao site do STJ, constatei que a Segunda Seção do 

STJ afetou os Recursos Especiais nº 1.635.428/SC, nº 1.498.484/DF, 

1.614.721/DF e nº 1.631.485/DF, todos de relatoria do Ministro Luis Felipe 

Salomão, com base no § 5º do art. 1.036 do Código de Processo Civil, 

tendo sido cadastrados como “TEMA Nº 970” e “TEMA Nº 971”, para 

uniformizar o entendimento da matéria sobre as seguintes questões:

“TEMA Nº 970 (Recursos Especiais nº 1.635.428/SC, nº 1.498.484/DF): 

Definir acerca da possibilidade ou não de cumulação da indenização por 

lucros cessantes com a cláusula penal, nos casos de inadimplemento do 

vendedor em virtude do atraso na entrega de imóvel em construção objeto 

de contrato ou promessa de compra e venda”.

“TEMA Nº 971 (Recursos Especiais nº 1.614.721/DF e nº 1.631.485/DF) 

Definir acerca da possibilidade ou não de inversão, em desfavor da 

construtora (fornecedor), da cláusula penal estipulada exclusivamente 

para o adquirente (consumidor), nos casos de inadimplemento da 

construtora em virtude de atraso na entrega de imóvel em construção 

objeto de contrato ou de promessa de compra e venda”.

 Assim, a Segunda Seção do STJ determinou a suspensão do 

processamento de todos os processos pendentes, individuais ou 

coletivos, que versem sobre idêntica questão e que tramitem no território 

nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015.

 No caso em apreço, verifico que a parte autora pretende a inversão, em 

desfavor da requerida, da cláusula penal estipulada exclusivamente para 

a parte autora, haja vista o inadimplemento em virtude de atraso na 

entrega de imóvel (pedido b.4), o que demonstra se tratar da mesma 

questão abordada no TEMA Nº 971.

 No que tange à questão a ser uniformizada por meio do TEMA nº 970, não 

vislumbro a existência de pedido de condenação da parte requerida a 

lucro cessante, sendo, portanto, inaplicável no caso em apreço.

 Portanto, acolho parcialmente o pedido de suspensão formulado pela 

parte requerida, apenas com relação ao TEMA Nº 970 (Recursos 
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Especiais nº 1.635.428/SC, nº 1.498.484/DF), devendo os autos 

permanecerem suspensos/sobrestados até que o julgamento da questão.

 Por fim, apesar de ter determinado a suspensão do processo, não 

vislumbro óbice para decidir acerca das provas postuladas pelas partes.

 A parte requerida requereu a produção de prova oral, inspeção judicial e 

prova pericial. Já a parte autora pugnou pelo julgamento antecipado da 

lide.

 O art. 370 do Código de Processo Civil estabelece que caberá ao juiz, de 

ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao 

julgamento do mérito, podendo indeferir as diligências inúteis ou 

meramente protelatórias.

 No caso em apreço, constato que a parte requerida reconhece os vícios 

apontados pela parte autora, de modo que se mostram desnecessárias a 

inspeção judicial e a prova pericial.

 Do mesmo modo, se apresenta desnecessária a produção de prova oral, 

já que em nada contribuiria para a elucidação dos fatos, pois os fatos e 

alegações deduzidas pelas partes, em sua grande parte, são 

exclusivamente de direito e outras prescindem apenas da prova 

documental, cujos documentos já foram apresentados pelas partes na 

petição inicial e na contestação.

 Portanto, com fundamento no art. 370 do Código de Processo Civil indefiro 

o pedido de produção de prova oral, inspeção judicial e prova pericial 

formulado pela parte requerida, por serem desnecessárias ao julgamento 

do mérito.

 Ante todo o exposto:

1- Indefiro os pedidos de majoração da multa diária formulado pela parte 

autora às fls. 204/208, fls. 336/342, fls. 412/423 (item a.1).

2- Indefiro o pedido de majoração da multa formulado às fls. 442/448 pela 

parte autora.

3- Indefiro os pedidos de tutela de urgência incidental formulados pela 

parte requerida às fls. 436/440

4- Indefiro o pedido de produção de provas formulado pela parte requerida 

às fls. 430/431.

5- Determino a suspensão do processo, nos termos do TEMA Nº 970 

(Recursos Especiais nº 1.635.428/SC, nº 1.498.484/DF), devendo os 

autos permanecerem suspensos/sobrestados até que o julgamento da 

questão.

 6- Após o julgamento do TEMA Nº 970, junte-se cópia da decisão nos 

presentes autos e intimem-se as partes para, querendo, se manifestarem 

em 05 dias.

 7- Em seguida, remetam os autos conclusos para sentença.

 Às providências.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 27 de julho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 281236 Nr: 10023-27.2018.811.0055

 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: MARIA LEDY FILIPIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODAIR DA SILVA VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA REDIVO DA COSTA - 

OAB:16.663

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 281236.

Vistos,

 Analisando os autos, verifico que a pretensão da parte Requerente 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.

Por fim, diante das alegações de fls. 15/17, bem como de que a 

Requerente exerce a função de revendedora de joias, concedo à mesma 

os benefícios da justiça gratuita, nos moldes ditados pela Lei n.º 1.060/50 

e art. 98 e seguintes do CPC, podendo esta decisão ser revista a qualquer 

tempo em caso de alteração da sua situação.

 Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 26 de julho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 222799 Nr: 12292-10.2016.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXSANDER LEANDRO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IGUI PISCINAS TANGARA DA SERRA, IGUI 

WORD WIDE PARTICIPAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON DA SILVA - 

OAB:21801/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE FRAGA COSTA - 

OAB:66393

 Autos nº. 222799.

Vistos,

 Analisando detidamente os autos, verifico que foi indeferido o pedido da 

gratuidade da justiça às fls. 27-vº.

 Todavia, embora a parte autora tenha informado a interposição de 

recurso de agravo de instrumento às fls. 36/43, em consulta processual 

no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, não localizei 

referido recurso, tampouco, há notícia que o recurso foi julgado.

 Assim, intime-se a parte autora para comprovar a tramitação do recurso 

interposto, ou pagar as custas iniciais, comprovando o pagamento, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção.

Após ser sanada esta irregularidade, voltem-me conclusos para 

saneamento ou julgamento antecipado.

Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 23 de julho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 220672 Nr: 10632-78.2016.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONALDO DOS SANTOS OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFÔNICA BRASIL S/A, TELEFONICA DATA 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Maria Vieira - 

OAB:16718 MT, ROSIANA DA COSTA PAIM - OAB:18172

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA BARBARA DE 

OLIVEIRA SODRE - OAB:OAB/MT 13.333, DANIEL FRANÇA SILVA - 

OAB:24.214/DF

 Autos nº: 220672.

 Vistos,

 Aguarde-se a providência determinada nos autos em apenso (código 

220671).

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 23 de julho de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 220671 Nr: 10630-11.2016.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONALDO DOS SANTOS OLIVEIRA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA DATA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Maria Vieira - 

OAB:16718 MT, MAGNO ALVES DOS SANTOS - OAB:21818/O, 

ROSIANA DA COSTA PAIM - OAB:18172

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA BARBARA DE 

OLIVEIRA SODRE - OAB:OAB/MT 13.333

 Autos nº. 220671.

Vistos,

Considerando que a parte requerida juntou novos documentos às fls. 

50/202, intime-se a parte autora para se manifestar, no prazo de 15 

(quinze) dias, conforme preceitua o art. 437, § 1º, do Código de Processo 

Civil.

 Em seguida, certificado o decurso do prazo assinalado ou havendo 

manifestação, voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 23 de julho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 240786 Nr: 8804-13.2017.811.0055

 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: ANTONIO TRETTEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UZIEL VALÉRIO MAZZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ FERREIRA DE 

CAMPOS - OAB:OAB/MT 18.496

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISANGELA SANCHES 

FERREIRA DE ANDRADE - OAB:OAB/MT- 15.154, JAQUELINE PERES 

LESSI - OAB:15343

 Autos nº: 240786.

 Vistos,

 A parte requerida alegou, preliminarmente, em sua contestação, a 

incorreção do valor da causa, sustentando que não foi incluído o valor do 

contrato que a parte autora pretende rescindir.

 Pois bem. Assiste razão à parte requerida, pois, a jurisprudência tem se 

posicionado no sentido de que, o valor da causa em ação onde a parte 

busca a rescisão do contrato celebrado, o valor da causa deve 

corresponder ao valor do pacto. Nesse sentido o julgado ora colacionado:

"RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO 

AO VALOR DA CAUSA – PEDIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL – VALOR 

DA CAUSA CORRESPONDENTE AO VALOR DO CONTRATO – CPC/1973, 

ART. 259, V – RECURSO DESPROVIDO. “Nos termos do artigo 259, V, do 

Código de Processo Civil (1973), o valor da causa em que se pretende a 

rescisão contratual é o valor do próprio contrato. Os precedentes desta 

Corte que orientam sobre a fixação do valor da causa com base no 

conteúdo econômico pretendido na demanda não se aplicam em caso de 

previsão legal específica” (STJ - AgRg no Ag 1.379.627/SP, Rel. Ministro 

SIDNEI BENETI, Terceira Turma, julgado em 26/4/2011).” (TJ-MT, Agravo de 

Instrumento: 1002942-49.2016.8.11.0000, Relator: Des. JOÃO FERREIRA 

FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/10/2017, 

Publicado no DJE 05/10/2017) (Original sem grifo)

 No caso dos autos, embora tenha sido celebrado contrato verbal, verifico 

que este foi firmado em julho de 2009, tendo a parte autora recebido uma 

caminhonete S-10, cabine dupla, 2.8 Diesel, 4x4, ano 2003/2004 da parte 

requerida em troca da sua cota parte do direito de posse sobre o imóvel 

rural e, ainda devolveu a quantia de R$ 15.000,00 para a parte requerida.

 Nessa esteira, considerando que a tabela FIPE expressa os preços 

médios de veículos, ao realizar uma consulta no site da Fundação Instituto 

de Pesquisas Econômicas utilizando como referência o mês de julho de 

2009, obtive o valor de R$ 55.609,00 para o veículo em questão, de modo 

que é possível concluir que o valor do contrato foi na importância de R$ 

40.609,00 (R$ 55.609,00 – R$ 15.000,00):

 Diante disso, acolho a preliminar de incorreção do valor da causa e fixo 

este no montante de R$ 70.609,00 (R$ 30.000,00/Danos morais + R$ 

40.609,00/Valor do contrato).

 Retifique-se junto ao distribuidor, devendo ser também corrigida a capa 

dos autos.

 Quanto à preliminar de impugnação à gratuidade da justiça, ressalto que a 

questão da gratuidade da justiça está disciplinada pela Lei n.º 1.060/50 e 

pelo art. 98 e seguintes do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com 

insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais 

e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma 

da lei”.

 Ainda de acordo com o art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil, 

presume-se verdadeira a alegação de insuficiência de recursos para 

pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, 

cabendo a parte contrária impugnar o pedido, demonstrando que o 

beneficiário não faz jus a gratuidade da justiça.

 In casu, entendo que o simples fato de constar na inscrição estadual do 

autor junto à SEFAZ/MT que a parte autora exerce a profissão de 

agropecuarista, não importa no reconhecimento de que ostenta situação 

financeira confortável, a desautorizar a concessão da gratuidade 

judiciária.

 Razão pela qual, afasto a preliminar de impugnação à gratuidade da 

justiça.

 No que tange à preliminar de inépcia da inicial, observo que foram 

fornecidos os elementos necessários ao estabelecimento da relação 

processual, permitindo-se, pelos fatos apresentados, a identificação da 

causa de pedir, do pedido e da fundamentação jurídica.

 Ademais, registro que a reintegração pleiteada nos autos é consequência 

imediata da rescisão.

 Assim, sem mais delongas, rejeito a preliminar de inépcia da inicial.

 Não existem preliminares a ser analisadas, nem questões processuais 

pendentes, sendo as partes capazes e legítimas, razão pela qual declaro 

o processo saneado.

 Como a questão de mérito não é unicamente de direito, entendo que a 

fase probatória é imprescindível para o deslinde do feito, sendo que por 

agora sendo que por agora reputo pertinente a produção de prova oral, 

consistente no depoimento pessoal das partes e na oitiva de testemunhas 

que deverão ser arroladas tempestivamente (15 dias contados da 

intimação desta decisão) devendo ser observado que a parte autora já 

apresentou o rol às fls. 113.

 Ademais, após a produção da prova oral, analisarei acerca da 

necessidade de realização de prova pericial. Registro que a alteração da 

ordem da produção das provas não acarretará em nenhum prejuízo às 

partes, além do que o art. 139, VI, do Código de Processo Civil autoriza ao 

juiz a alterar a ordem de produção dos meios de prova, adequando-os às 

necessidades do conflito de modo a conferir maior efetividade à tutela do 

direito.

 Fixo como pontos controvertidos da ação as seguintes questões: a) se 

houve descumprimento contratual por culpa da requerida; b) se restou 

pactuado que a parte requerida é quem deveria arcar com as despesas 

de IPVA, licenciamento e seguro obrigatório da caminhonete S-10; c) 

existência de dano em decorrência do descumprimento contratual; d) 

extensão do dano; e) nexo de causalidade; e) existência de culpa.

 Para produção da prova oral designo audiência de instrução e julgamento 

para o dia 11 de setembro de 2018, às 16:30 horas.

 Expeça-se o necessário, atentando-se a Sra. Gestora para as 

disposições do novo CPC.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 23 de julho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 209252 Nr: 1415-11.2016.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA FATIMA BARBOSA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIAÇÃO JUINA LTDA-EPP, NOBRE 

SEGURADORA DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA - 

OAB:17614-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO GOMES SILVA 

FILHO - OAB:12036, MARIA EMILIA GONÇALVES DE RUEDA - 

OAB:23748

 Autos nº: 209252.

 Natureza: Ação de Indenização.

 Requerente: Maria Fatima Barbosa Rodrigues.

 Requeridos: Viação Juína Ltda - Epp.
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 Vistos,

 Trata-se de ação de indenização ajuizada em 04 de fevereiro de 2016 por 

Maria Fatima Barbosa Rodrigues em desfavor de Viação Juína Ltda - Epp, 

sendo posteriormente denunciada à lide a Nobre Seguradora do Brasil 

S/A, todos qualificados nos autos.

 Alegou a parte autora, em resumo, que no dia 21/12/2015 celebrou 

contrato de transporte com a parte requerida, da cidade de Cuiabá-MT 

para Tangará da Serra-MT, sendo que durante o percurso houve uma 

colisão na traseira de uma carreta.

 Seguiu narrando que devido ao impacto, bateu a cabeça na poltrona à 

sua frente resultando em várias lesões.

 Aduziu que é necessária a realização de procedimento cirúrgico para a 

recomposição dos dentes ao estado anterior no valor de R$ 25.080,00, 

bem como que não houve qualquer assistência pela parte requerida.

 Por conta disso, requereu a condenação requerida ao pagamento de 

indenização por danos morais e do tratamento dentário.

 Requereu a inversão do ônus da prova e a concessão da gratuidade da 

justiça.

 Instruiu a inicial com os documentos de fls. 09/15.

 A inicial foi recebida às fls. 16, ocasião em que foi concedido o benefício 

da gratuidade da justiça à parte autora.

 Devidamente citada (fls. 19), a parte requerida apresentou contestação 

às fls. 20/60, sustentando a culpa exclusiva da vítima que estava sem o 

uso do cinto de segurança e o caso fortuito em razão da chuva torrencial 

no momento da colisão.

 Sustentou, ainda, que os fatos não acarretaram em danos morais, por se 

tratar de mero dissabor.

 Impugnou os documentos apresentados na inicial e alegou a ausência de 

provas das supostas lesões sofridas.

 Denunciou à lide a empresa Nobre Seguradora do Brasil S/A, com quem 

afirmou possuir contrato de seguro.

 A contestação foi impugnada às fls. 62/64.

 Às fls. 66 foi acolhido o pedido de denunciação da lide.

 Às fls. 74/165 a litisdenunciada Nobre Seguradora do Brasil S/A 

apresentou contestação, aduzindo que está em liquidação extrajudicial, 

tendo requerido a concessão da gratuidade de justiça.

 Sustentou, ainda, que sua responsabilidade deve ser limitada a apólice de 

seguro, não existindo solidariedade entre seguradora e segurada.

 Asseverou, que não estão manifestos os requisitos indispensáveis para 

caracterização da responsabilidade civil, bem como que a parte autora 

não desincumbiu do ônus da prova em relação à culpa da parte requerida 

e dos prejuízos sofridos.

 Por fim, sustentou a necessidade de compensação de valor 

eventualmente recebido pela parte autora a título do seguro DPVAT.

 Às fls. 168 foi indeferido o pedido de inversão do ônus da prova, bem 

como foi determinada a especificação das provas.

 Às fls. 170/171 a litisdenunciada Nobre Seguradora do Brasil S/A 

requereu a produção de prova oral, bem como a expedição de ofício à 

Seguradora Líder dos Consórcios de Seguro DPVAT e ao INSS, enquanto 

que a autora e a requerida permaneceram inertes, conforme certidão de 

fls. 173.

 Às fls. 174/175 o feito foi saneado, oportunidade em que foi indeferido o 

benefício da assistência judiciária gratuita pleiteada pela litisdenunciada 

Nobre Seguradora do Brasil S/A, bem como foram indeferidos os pedidos 

de expedição de ofício ao INSS e produção de prova oral e, deferido o 

pedido de expedição de ofício ao DPVAT.

 Às fls. 177/182 a litisdenunciada Nobre Seguradora do Brasil S/A interpôs 

embargos de declaração em face da decisão de fls. 174/175, aduzindo 

ser omissa e contraditória.

 Às fls. 186/187 os embargos de declaração foram rejeitados.

 Às fls. 189/210 a litisdenunciada Nobre Seguradora do Brasil S/A 

informou a interposição de recurso de agravo de instrumento em face da 

decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.

 Às fls. 212 a seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT informou 

que foi realizado pagamento de indenização por invalidez permanente no 

valor de R$ 1.350,00, em razão do acidente de trânsito ocorrido em 

21/12/15.

 Intimadas para se manifestarem acerca da informação prestada pela 

seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT, às fls. 215/216 a 

litisdenunciada Nobre Seguradora do Brasil S/A sustentou a necessidade 

de compensação do valor recebido pela parte autora a título do seguro 

DPVAT, enquanto que a autora e a requerida permaneceram inertes, 

conforme certidão de fls. 217.

 Às fls. 218/222 e fls. 223/227 vieram aos autos os acórdãos que negou 

provimento ao recurso de agravo de instrumento e rejeitou os embargos 

de declaração.

 É o relatório.

 D E C I D O.

A parte autora pretende a condenação da parte requerida ao pagamento 

pelo tratamento dentário e danos morais suportados, em razão do acidente 

ocorrido no dia 21/12/15.

 A responsabilidade civil encontra-se prevista no art. 186 do Código de 

Civil, que consagra o princípio de que a ninguém é dado causar prejuízo a 

outrem (neminem laedere), in verbis:

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou 

imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral, comete ato ilícito”.

A consequência da prática de ato ilícito é a obrigação de indenizar, ou 

seja, de reparar o dano, conforme estabelece o art. 927 do Código Civil, 

vejamos: “Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a 

outrem, fica obrigado a repará-lo”.

É certo que o ordenamento jurídico brasileiro prevê duas espécies de 

responsabilidade civil, quais sejam, a objetiva e a subjetiva.

 A primeira delas somente se admitida nos casos expressamente 

previstos em lei e, excepcionalmente, aquela em que a atividade 

normalmente exercida pelo causador do dano seja potencialmente nociva 

ou danosa aos direitos de terceiro, como preleciona o parágrafo único do 

artigo 927 do Código Civil, sendo que nesses casos, independe de 

demonstração da culpa.

 Já a segunda espécie, subjetiva, será manifesta sempre que não houver 

norma estipulando a ocorrência da responsabilidade objetiva, 

pressupondo, neste caso, a demonstração da culpa do causador do dano.

 Diante disso, considerando que a requerida se trata de empresa 

prestadora de serviços de transporte, a responsabilidade desta é aferida 

objetivamente pelos danos que causar a seus passageiros, ou seja, basta 

comprovar o dano e o nexo de causalidade entre aquele e o serviço 

prestado para que seja imposto o dever de indenizar.

Isso porque, na hipótese, incide a regra do artigo 734 do Código Civil, que 

dispõe:

 “Art. 734. O transportador responde pelos danos causados às pessoas 

transportadas e suas bagagens, salvo motivo de força maior, sendo nula 

qualquer cláusula excludente da responsabilidade.”

 No caso dos autos, a parte requerida sustentou a culpa exclusiva da 

vítima que estava sem o uso do cinto de segurança e o caso fortuito em 

razão da chuva torrencial no momento da colisão.

 Todavia, quanto à alegação de culpa exclusiva da vítima, verifico que as 

alegações da requerida ficaram apenas no campo das argumentações, 

sem comprovar a tese de que a autora estava sem o uso do cinto de 

segurança no momento do acidente e que foi fator determinante à 

gravidade da lesão causada, uma vez que não constou no boletim de 

acidente de trânsito de fls. 35/60, acerca do uso de cinto de segurança 

pelos passageiros do ônibus, devendo ser registrado, ainda que a 

requerida permaneceu inerte quando intimada para especificar as provas, 

conforme certidão de fls. 173.

Ademais, consigno que compete ao transportador zelar pela segurança 

dos seus passageiros e isto inclui a fiscalização da utilização do cinto de 

segurança.

A corroborar referido entendimento, colaciono o seguinte julgado do 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“APELAÇÃO CIVIL - ACIDENTE DE VEÍCULO - TRANSPORTE DE 

PASSAGEIRO POR MICRO-ÔNIBUS - ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO - 

DANOS MORAIS E MATERIAIS - ALEGAÇÃO DE CULPA CONCORRENTE 

DA VÍTIMA POR FALTA DE USO DO CINTO DE SEGURANÇA - 

INOCORRÊNCIA - DANOS EMERGENTES E LUCROS CESSSANTES 

COMPROVADOS - INCAPACIDADE LABORATIVA DA VÍTIMA - DANO 

MORAL CONFIGURADO - RECURSO DESPROVIDO. A empresa 

transportadora possui responsabilidade objetiva, uma vez que está na 

condição de fornecedor de serviços (CDC, arts. 3º e 14). Além disso, a 

cláusula de incolumidade está implícita no contrato de transporte, pois 

trata-se de consequência de obrigação de resultado. Restando 

configurada a responsabilidade objetiva do transportador, e ainda que 

admitida a tese de culpa concorrente, ressaltando, ainda, que compete ao 

transportador zelar pela segurança de seus passageiros e isto incluiu a 

fiscalização da utilização de cinto de segurança, seria necessário estar 
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satisfatoriamente comprovado nos autos que, realmente, a ausência de 

cinto de segurança foi fator determinante ou substancial para a gravidade 

da lesão apresentada pela vítima. As razões do apelo quanto à redução 

dos danos morais e materiais se limitaram ao reconhecimento de culpa 

concorrente, que já foi afastada por reconhecer a responsabilidade 

objetiva da empresa apelante que responde integralmente pelos danos 

causados, inclusive os danos materiais este referente ao ressarcimento 

das despesas de fisioterapia que foram custeadas pela apelada, 

conforme comprova o recibo de fls. 38. Comprovada a inatividade 

laborativa da vítima durante o período de tratamento, posterior e 

decorrente do evento danoso, faz jus aos lucros cessantes pela média de 

seus rendimentos anteriormente auferido.” (Ap 125638/2010, DES. JOÃO 

FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

14/03/2012, Publicado no DJE 23/03/2012) (Original sem grifo)

 Por outro lado, no que tange à alegação da requerida de que o acidente 

ocorreu em virtude de caso fortuito, entendo que o condutor do veículo da 

requerida por se tratar de motorista profissional de veículo de grande 

porte e sabedor das condições adversas da rodovia em caso de chuva 

torrencial, ao deixar de adotar a direção defensiva, colidindo na traseira 

do caminhão que seguia à sua frente, não pode alegar que a sua causa 

decorre de caso fortuito. Nesse sentido, o julgado ora colacionado:

 “APELAÇÃO CÍVEL. REPARAÇÃO CIVIL. ACIDENTE VEÍCULO. DANO 

MORAL. QUANTUM. MAJORAÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO. 

AUSÊNCIA DE PROVA DE CAPACIDADE. MANUTENÇÃO DO 

ARBITRAMENTO. CASO FORTUITO. RODOVIA PERIGOSA. TRECHO COM 

ALTOS ÍNDICES DE ACIDENTE. OCORRÊNCIA DE CHUVA. 

PREVISIBILIDADE. CASO FORTUITO. EXCLUDENTE DE 

RESPONSABILIDADE AFASTADA. - A majoração da indenização arbitrada 

a título de dano moral somente se justifica quando o arbitramento feito pelo 

julgador monocrático se revela discrepante com os parâmetros traçados 

pelo Tribunal, em função dos princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade que devem informá-lo. - O motorista que deixa de adotar 

a direção defensiva indicada para trafegar em rodovia perigosa, sob 

condição climática adversa, causando acidente em razão da derrapagem 

do veículo que conduz, não pode alegar que a sua causa decorre de um 

caso fortuito.” (TJMG - Apelação Cível 1.0567.03.019141-3/001, 

Relator(a): Des.(a) Luiz Carlos Gomes da Mata , 13ª CÂMARA CÍVEL, 

julgamento em 07/11/2013, publicação da súmula em 14/11/2013) (Original 

sem grifo)

 Logo, diante da responsabilidade objetiva da requerida e da não 

comprovação de qualquer excludente de responsabilidade civil, ou seja, 

que o acidente ocorreu em razão de caso fortuito ou força maior ou pela 

culpa exclusiva da vítima, pelo conjunto probatório acostado aos autos, 

restou comprovado os requisitos autorizadores para a responsabilização 

da requerida, porquanto descumpriu o dever inerente ao contrato de 

transportar a autora ao seu destino final com segurança, uma vez que a 

autora sofreu lesões corporais decorrente do acidente ocorrido.

 Acerca dos danos sofridos em decorrência do sinistro, consta dos 

documentos que instruíram a inicial que a autora sofreu trauma oral, 

consistente na avulsão dentária, consoante boletim de atendimento 

realizado na data do acidente, juntado às fls. 13.

 Assim, não se pode olvidar que a perda dos dentes revela, por si só, a 

existência de ofensa à integridade emocional da autora, razão pela qual, 

deve a requerida ser condenado a indenizar o autor pelos danos morais 

sofridos. Nesse sentido o julgado ora colacionado:

“APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

ACIDENTE DE TRÂNSITO C/C LUCROS CESSANTES – VEÍCULO 

ESTACIONADO – ABERTURA DE PORTA – COLISÃO COM CICLISTA – 

CULPA EXCLUSIVA. De acordo com o art. 49 do CTB, "o condutor e os 

passageiros não deverão abrir a porta do veículo, deixá-la aberta ou 

descer do veículo sem antes se certificarem de que isso não constitui 

perigo para eles e para outros usuários da via". Age com culpa exclusiva 

o condutor que, desatento, abre a porta do veículo sem se certificar da 

presença de ciclista. VÍTIMA COM LESÃO CORPORAL – EXTRAÇÃO DE 

TRÊS DENTES – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE FUNCIONAL – DANO 

MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MINORADO. A 

ofensa à integridade física da autora, caracterizada pela avulsão de três 

dentes, e o tempo despendido em tratamento odontológico, além de 

apresentar sequela de sensibilidade e dor à mastigação, são passíveis de 

caracterizar o dano moral. O valor da indenização por danos morais não 

tem tabelamento e nem se encontra arrolado em lei, devendo ser feito com 

prudência e moderação pelo magistrado, com observação das diretrizes 

traçadas para casos idênticos pelos Tribunais Superiores, sempre 

levando em consideração o dano experimentado, sua extensão e 

repercussão na esfera e no meio social em que vive o autor, a conduta 

que o causou e a situação econômica das partes. Quantum minorado, em 

atendimento a tais parâmetros. PENSÃO VITALÍCIA – INCAPACIDADE 

LABORAL PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE EXERCIDA NÃO 

DEMONSTRADA – RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E IMPROVIDO. 

RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Descabido 

o pedido de pensão mensal vitalícia quando não se demonstra a 

incapacidade laborativa da vítima para o exercício da atividade usualmente 

exercida. 2. Recurso da autora conhecido e improvido. Recurso do réu 

conhec ido e  parc ia lmente  p rov ido .  (TJ-MS,  Ape lação 

0803826-37.2013.8.12.0001, Relator: Des. Dorival Renato Pavan, 4ª 

Câmara Cível, Data do julgamento: 09/08/2017, Data de publicação: 

09/08/2017) (Original sem grifo)

 Nessa senda, considerando que a indenização extrapatrimonial (dano 

moral) se reveste de caráter compensatório pelo o abalo físico, psíquico e 

social sofrido pela autora e, de outro dissuassório da conduta lesiva do 

ofensor, e ainda, que sobredita verba deva ser fixada relevando o grau 

social, cultural e financeiro das partes, entendo que a indenização deve 

ser fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, valor 

que considero adequado aos parâmetros da razoabilidade e 

proporcionalidade.

 Por outro lado, entendo que é devido custeio do tratamento dentário pela 

requerida, tendo em vista que além de ser o tratamento adequado em caso 

de perda de dente, a parte requerida não desincumbiu do ônus que lhe 

cabia, ao deixar de comprovar que o valor apresentado pela autora está 

acima da média de mercado, ainda que tenha sido impugnado.

 Assim, acolho o orçamento apresentado às fls. 15 para fins de 

comprovação do dano material e fixo o valor da indenização em R$ 

25.080,00 a ser devidamente atualizado.

 Por fim, conforme a Súmula 246 do STJ, consigno que do valor fixado a 

título de indenização por danos morais deve ser deduzida a quantia de R$ 

1.350,00 (mil trezentos e cinquenta reais), ante a informação de 

recebimento do seguro DPVAT às fls. 212/213.

 Com relação à lide secundária, destaco que a existência da contratação 

do seguro é fato incontroverso.

 A lide secundária merece procedência, já que o documento de fls. 89 é 

claro ao estipular como limite de indenização para danos materiais e 

morais para passageiros, o valor de R$ 3.311.634,00 e R$ 400.000,00, 

respectivamente.

 Registro que o contrato de seguro é por natureza um contrato aleatório, o 

que não quer dizer, porém, que o segurador está por força dele obrigado 

a cobrir qualquer risco.

 Pelo contrário, o risco assumido e o limite da garantia são exclusivamente 

os constantes da apólice, não se admitindo interpretação extensiva nem 

analógica, isso sob pena de se gerar desequilíbrio contratual. Por 

oportuno, transcrevo o art. 757 do Código Civil, o qual disciplina a matéria:

 “Art. 757. Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o 

pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a 

pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados.”

 Assim, a litisdenunciada Nobre Seguradora do Brasil S/A deverá suportar, 

solidariamente com a requerida Viação Juína Ltda - Epp, todos os danos 

advindos do sinistro, ressalvando-se, logicamente, os limites da apólice, a 

qual deverá ser devidamente corrigida pelo INPC até esta data, para que 

haja atualidade da cobertura.

 Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE 

CIVIL. DANO MATERIAL. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. AÇÃO 

INDENIZATÓRIA AJUIZADA POR TERCEIRO CONTRA O SEGURADO E A 

SEGURADORA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. POSSIBILIDADE. 

OBSERVÂNCIA DOS LIMITES CONTRATADOS NA APÓLICE. RECURSO 

PROVIDO. 1. A controvérsia dos autos cinge-se à possibilidade de o 

terceiro prejudicado no acidente automobilístico promover a ação 

convocando à lide, em litisconsórcio passivo, o segurado e a seguradora, 

no seguro de responsabilidade civil facultativo. 2. Desde que os 

promovidos não tragam aos autos fatos que demonstrem a inexistência ou 

invalidade do cogitado contrato de seguro de responsabilidade civil por 

acidentes de veículos, limitando-se a contestar sobretudo o mérito da 

pretensão autoral, mostra-se viável a preservação do litisconsórcio 

passivo, entre segurado e seguradora. Isso, porque esse litisconsórcio 

terá, então, prevalentes aqueles mesmos contornos que teria caso 
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formado, em ação movida só contra o segurado apontado causador do 

acidente, por denunciação feita pelo réu, em decorrência da aplicação das 

regras dos arts. 70, 71, 72, 75 e76 do Código de Processo Civil - CPC. 3. 

Se o réu segurado convocado para a ação iria mesmo denunciar a lide à 

seguradora, nenhum prejuízo haverá para esta pelo fato de ter sido 

convocada a juízo, como promovida, a requerimento do terceiro autor da 

ação. Em ambos os casos haverá de defender-se em litisconsórcio 

passivo com o réu, respondendo solidariamente com este pela reparação 

do dano decorrente do acidente, até os limites dos valores segurados 

contratados. 4. Recurso especial provido”. (STJ. REsp 710463 RJ 

2004/0176669-1. Quarta Turma. Publicação: 18/04/2013. Julgamento: 

09/04/2013. Relator: Ministro Raul Araújo) (Original sem grifo)

 Ante o exposto, julgo procedentes os pedidos formulados pela parte 

autora para condenar a requerida ao pagamento:

 a) do valor de R$ 8.650,00 (oito mil seiscentos e cinquenta reais) à título 

de danos morais, já deduzida a quantia recebida do seguro DPVAT, 

devendo ser corrigida pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ - 

A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde 

a data do arbitramento), incidindo-se ainda taxa de juros segundo o 

percentual previsto pelo art. 406 do Código Civil a partir do evento danoso, 

isso nos termos do entendimento que restou consolidado após o 

julgamento do REsp. nº 1.132.866-SP;

 b) do valor de R$ 25.080,00 (vinte cinco mil e oitenta reais) a título de 

dano materiais, devendo ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da 

data do acidente, com incidência de juros de mora segundo o percentual 

previsto pelo art. 406 do Código Civil, a partir da citação.

 A título de sucumbência, condeno a requerida a pagar por inteiro as 

custas e despesas processuais e ainda honorários advocatícios que 

arbitro em 10% sobre o valor da condenação com base no § 2º do art. 85 

do Código de Processo Civil.

 Julgo procedente a lide secundária e condeno a litisdenunciada Nobre 

Seguradora do Brasil S/A a pagar para a parte requerida Viação Juína 

Ltda – EPP o valor da indenização que esta tiver que suportar a título de 

danos morais e materiais, limitada à cobertura contratual.

 Com relação à lide secundária, considerando que não houve resistência 

da seguradora à denunciação, deixo de condenar ao pagamento dos ônus 

sucumbenciais.

 Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E 

MORAIS POR ATO ILÍCITO – ACIDENTE DE TRÂNSITO COM MORTE – 

DIREÇÃO IMPRUDENTE – INVASÃO DA PISTA CONTRÁRIA – INFRAÇÃO 

DAS REGRAS DE TRANSITO BRASILEIRO - CULPA EXCLUSIVA DO 

PREPOSTO DA REQUERIDA PELO ACIDENTE FATAL – UNIÃO ESTÁVEL 

COMPROVADA - DANOS MATERIAIS – PENSIONAMENTO MENSAL 

DEVIDO – FAMÍLIA DE BAIXA RENDA – PAGAMENTO DO 

PENSIONAMENTO EM ÚNICA PARCELA – NECESSIDADE DE ABATIMENTO 

DO PERCENTUAL DE DEFLAÇÃO - DANO MORAL CARACTERIZADO – 

VALOR INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – ÔNUS 

SUCUMBENCIAIS NA LIDE SECUNDÁRIA – AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA DA 

SEGURADORA NO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO – AFASTAMENTO DO 

PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO 

DENUNCIANTE – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DA SEGURADORA 

PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA TRANSPORTADORA 

DESPROVIDO. 1. Comprovada a culpa exclusiva do preposto da requerida 

pelo acidente com vítima fatal, além do nexo causal e dos danos causados 

aos autores, mostra-se possível a indenização na extensão dos danos, 

conforme prevê os artigos 186 e 927 do Código Civil. 2. Os danos 

patrimoniais ou materiais são passíveis de ressarcimento quando 

efetivamente demonstrados os prejuízos e o nexo causal com a conduta 

do réu. 3. Sobre a possibilidade de pensionamento, o entendimento da 

jurisprudência já é pacifico em sua admissibilidade, principalmente quando 

o falecido for pessoa responsável pelo sustento do lar, como é o caso 

dos autos. Além disso, não é necessária a demonstração de dependência 

econômica quando for demonstrado que a família é de baixa renda, 

existindo presunção relativa favorável nesse sentido. 4. Quando do 

falecimento de ente querido, o dano moral é decorrência lógica do próprio 

fato (in re ipsa), sendo incontestável a enorme dor física e psicológica 

suportada pelos pais da vítima. 5. O quantum da indenização por danos 

morais deve ser fixado com observância dos princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade, bem como das circunstâncias da causa, em especial a 

extensão do dano, as condições socioeconômicas e culturais dos 

envolvidos, as condições psicológicas das partes, o grau de culpa do 

agente. 6. É possível a redução do percentual de deflação quando o 

pensionamento mensal for pago em uma única parcela (CC, art. 950). 7. A 

litisdenunciada só deve ser condenada ao pagamento de custas e 

honorários advocatícios em favor do patrono do denunciante quando 

resistir ao pagamento da indenização prevista na apólice do seguro. 

(TJMT. Ap 36913/2017, Desa. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 07/06/2017, Publicado no DJE 09/06/2017) 

(Original sem grifo)

 Por fim, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do 

art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

 Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se ao final, procedendo-se 

às baixas e anotações de estilo.

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 26 de julho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 266048 Nr: 29224-39.2017.811.0055

 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: ACFS, RANGEL FERMIANO SOARES, MITIELI REGINA 

ARAUJO SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAM LINHAS AEREAS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOACIR JOLANDO NEVES - 

OAB:3610-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO RIVELLI - 

OAB:297608-SP, Tiago Shioji Tiuman - OAB:21461/0

 Autos nº: 266048.

 Natureza: Ação de Indenização.

 Requerente: Ana Clara Fermiano Soares.

 Requerido: Tam Linhas Aéreas S/A.

 Vistos,

 Trata-se de ação de indenização por danos morais ajuizada em 01º de 

dezembro de 2017, por Ana Clara Fermiano Soares neste ato 

representada por seus pais Rangel Fermiano Soares e Mitieli Regina 

Araujo Soares em face de Tam Linhas Aéreas S/A, ambos já qualificados.

 Alegou a parte autora, em resumo, que adquiriu por intermédio de seus 

pais passagem aérea para viagem em família, com partida às 03:45 horas 

do dia 25/02/17 do aeroporto de Cuiabá e chegada prevista para às 07:10 

horas no aeroporto do Rio de Janeiro.

 Seguiu narrando que optaram por este horário em razão do destino final 

seria a cidade de Cabo Frio – RJ, sendo que ao se dirigirem para realizar o 

check in no aeroporto de Cuiabá, foram surpreendidos com a notícia de 

que a viagem poderia não ocorrer no horário contratado.

 Aduziu que recebeu somente um ticket para aguardar no hotel em frente 

ao aeroporto, uma vez que o voo foi alterado para às 19:05 horas do dia 

25/02/17.

 Por conta disso, pugnou pela procedência da ação com a condenação da 

parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor 

de R$ 20.000,00, além das custas processuais e honorários advocatícios.

 Instruiu a inicial com os documentos de fls. 19/33.

 Às fls. 34 foi indeferido o pedido de gratuidade da justiça, sendo 

determinado o pagamento das custas iniciais, as quais foram recolhidas 

às fls. 40/43.

 A inicial foi recebida às fls. 47, oportunidade em que foi designada 

audiência de conciliação e deferido o pedido de inversão do ônus da 

prova.

 Às fls. 50 a conciliação restou infrutífera, uma vez que a parte autora não 

aceitou a proposta de R$ 3.800,00 apresentada pela parte requerida.

 Às fls. 53 foi certificado o decurso de prazo para a parte requerida 

apresentar contestação.

 É o breve relatório.

 D E C I D O.

 Considerando que a parte requerida não contestou o pedido inicial, com 

fulcro no art. 344 decreto sua revelia, aplicando-lhe os efeitos dela 

decorrente e, com fundamento no art. 355, inciso II, do Código de 

Processo Civil, passo a julgar antecipadamente a lide, proferindo 

sentença.

 Ressalto que embora a presunção de veracidade decorrente do art. 344 

do Código de Processo Civil seja relativa, concluo pela análise dos autos 
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que o pedido principal formulado pela parte autora merece ser acolhido, 

pois o conjunto probatório comprova a tese esposada na inicial, 

sustentando a presunção que lhe favorece.

 Consigno que a inicial veio instruída com o comprovante de reserva da 

passagem aérea com partida prevista para o dia 25/02/17 às 03:45 horas 

de Cuiabá e chegada às 07:10 horas no Rio de Janeiro (fls. 24/25) e a 

passagem aérea constando que viagem ocorreu somente às 19:05 horas 

com chegada às 22:25 horas do dia 25/02/17 (fls. 26).

Destaco, outrossim, que cabe 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 o requerido não desincumbiu, pois sequer contestou a ação.

 Portanto, não há dúvidas que houve atraso injustificado do voo por mais 

de 15 horas.

Logo, resta patente a relação de causalidade entre a conduta praticada 

pela empresa, consistente no atraso injustificado do voo por mais de 15 

horas, e o dano moral suportado pela parte autora.

 Isso porque, a ocorrência do dano moral nos presentes autos é 

indiscutível, eis que não há dúvidas de que houve transtornos além do 

mero aborrecimento, haja vista que a parte autora optou pela compra do 

voo com partida na madrugada do dia 25/02/2017 com a finalidade de 

aproveitar um dia a mais da viagem em família, o que não possível em 

decorrência do atraso injustificado por mais de 15 horas.

 A corroborar referido entendimento, colaciono os seguintes julgados do 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“EMENTAAPELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS – EMPRESA AÉREA – ATRASO DO VOO POR PERIODO 

SUPERIOR À 14 HORAS – ALEGAÇÃO DE MAU TEMPO – NÃO 

COMPROVAÇÃO – DANOS MORAIS – CONFIGURAÇÃO – QUANTUM 

ARBITRADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO – RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE – JUROS DE MORA – PRINCÍPIO DO NON 

REFORMATIO IN PEJUS –RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.A 

responsabilidade civil do transportador aéreo é objetiva, conforme o art. 

14 do CDC e deve reparar eventuais danos sofridos pelo consumidor, em 

virtude da má prestação do serviço por ele oferecido. O transtorno 

suportado por uma criança de 4 (quatro) anos, com o atraso injustificado 

do voo por período superior a 14 horas ultrapassa os limites do mero 

aborrecimento, dando ensejo à indenização por danos morais. 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, atendendo-se a proporcionalidade com 

relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e a 

capacidade econômica das partes.Em se tratando de indenização por 

dano moral, a correção monetária incide da data do arbitramento (Súmula 

n.º 362 do STJ) e os juros moratórios a partir do evento danoso (Súmula 

n.º 54 do STJ). Em observância ao princípio do non reformatio in pejus, o 

termo inicial de incidência dos juros de mora determinado na sentença 

deve permanecer inalterado. (Ap 19673/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA 

CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 26/04/2017, Publicado no DJE 08/05/2017) (Original sem grifo)

 “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ATRASO DE VOO 

SUPERIOR A 11 HORAS – DANO MORAL PRESUMIDO – RISCO DA 

ATIVIDADE – INDENIZAÇÃO – PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA 

RAZOABILIDADE – RECURSO DOS AUTORES PROVIDO E DA REQUERIDA 

DESPROVIDO. O dano moral decorrente de atraso considerável de voo 

ocasiona dano moral in re ipsa. Existindo mais de um autor, a indenização 

deve ser direcionada individualmente, uma vez que cada um dos 

litisconsortes possui o seu direito próprio. É dever do julgador cuidar para 

que não seja o valor da indenização exorbitante ao ponto de causar 

enriquecimento ilícito e tampouco irrisório, a ponto de não atingir o caráter 

pedagógico e educativo que se espera do instituto do dano moral. (Ap 

164937/2016, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, 

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 01/02/2017, 

Publicado no DJE 17/02/2017) (Original sem grifo)

 Superada, portanto, a discussão acerca do dever de indenizar, cabendo 

ressaltar que a parte requerida não provou a inexistência do defeito e nem 

a culpa exclusiva do autor ou de terceiro, resta agora ser discutido o valor 

da indenização a ser fixada a título de dano moral em favor da parte 

autora.

 Nesta linha de ideias, considerando-se o porte financeiro da causadora 

do dano, o caráter compensatório e inibidor da condenação, a situação 

econômica e social da parte autora, bem como os reflexos danosos do ato 

ilícito praticado pela parte requerida, entendo que a indenização deve ser 

fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor este que considero 

adequado aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

 Ante o exposto, julgo procedente o pedido formulado na inicial para 

condenar a parte requerida ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco 

mil reais) a título de indenização pelos danos morais causados, quantia 

esta que deverá ser corrigida pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 do 

STJ - A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide 

desde a data do arbitramento), incidindo-se ainda taxa de juros segundo o 

percentual previsto pelo art. 406 do Código Civil a partir do evento danoso, 

isso nos termos do entendimento que restou consolidado após o 

julgamento do REsp. nº 1.132.866-SP.

 A título de sucumbência, condeno a parte requerida a pagar por inteiro as 

custas e despesas judiciais e ainda honorários advocatícios que arbitro 

em 20% sobre o valor da condenação, com base no § 2º do art. 85 do 

Código de Processo Civil.

 Por fim, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do 

art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

 Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se ao final, procedendo-se 

às baixas e anotações de estilo.

P. R. I. C.

Tangará da Serra-MT, 23 de julho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 260808 Nr: 25453-53.2017.811.0055

 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: LAIANE VALERIANA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISAIAS DIAS DOS SANTOS, JOSEVAL DIAS 

DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE FERREIRA DA SILVA - 

OAB:22539/O-MT, NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 260808.

 Vistos,

 Não existem preliminares a ser analisadas, nem questões processuais 

pendentes, sendo as partes capazes e legítimas, razão pela qual declaro 

o processo saneado.

 Como a questão de mérito não é unicamente de direito, entendo que a 

fase probatória é imprescindível para o deslinde do feito, sendo que por 

agora reputo pertinente a produção de prova oral, consistente no 

depoimento pessoal das partes e na oitiva de testemunhas que deverão 

ser arroladas tempestivamente (15 dias contados da intimação desta 

decisão).

 Indefiro o pedido de produção de prova pericial postulada pela parte 

autora, que teria por finalidade auferir as lesões suportadas pela autora 

para fins de averiguar a extensão dos danos causados, pois não há 

causa de pedir nesse sentido.

 Explico. Conforme se extrai da inicial, os motivos que ensejaram os 

pedidos de condenação da parte requerida em indenização por danos 

materiais e morais foram as despesas, dissabores e amarguras 

suportadas em razão do acidente e não eventuais sequelas físicas 

experimentadas pela autora, razão pela qual a prova pericial postulada se 

mostra inútil.

 Fixo como pontos controvertidos as seguintes questões: a) ocorrência de 

fato lesivo voluntário, causado pelo agente/réu, por ação ou omissão 

voluntária, negligência, imprudência ou imperícia (dolo ou culpa do agente); 

b) nexo de causalidade entre o dano e o comportamento do agente; c) 

existência de dano; d) existência de excludente de responsabilidade; e) 

existência de culpa concorrente.

 Para produção da prova oral designo audiência de instrução e julgamento 

para o dia 11 de setembro de 2018, as 14:00 horas.

 Expeça-se o necessário, atentando-se a Sra. Gestora para as 

disposições do novo CPC.

 Às providências.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 23 de julho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 246438 Nr: 13908-83.2017.811.0055

 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: GIULIANO VIEZZER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANESSA CORREIA FRANCHINI 

VIEIRA - OAB:10.907/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A

 Certifico que, em razão da parte requerida não ter sido intimada da 

sentença de fls. 257/262, intimo a parte requerida acerca da referida 

sentença a seguir parcialmente transcrita: ..."Portanto, considerando que a 

contestação apresentada externa a discordância da parte demandada em 

receber um lote de 100 (cem) ações do tipo preferenciais classe “a” do 

Banco do Estado de Santa Catarina-BESC como forma de quitação dos 

débitos oriundos das cédulas de crédito bancário e da inadimplência das 

faturas de cartão de crédito, a improcedência da pretensão inicial é 

medida que se impõe. Desse modo, na forma do artigo 313 do Código Civil, 

o credor não pode ser compelido a aceitar forma de pagamento diversa da 

pactuada. III - Dispositivo. Posto isso, JULGO IMPROCEDENTE o pedido 

contido na exordial. Por consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, 

com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, CONDENO a parte requerente ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios, fixando estes em 20% do valor da causa, nos 

termos do art. 85, §3º, do CPC, porém, SUSPENDO tal condenação, na 

forma do artigo 98, §3º, do CPC, uma vez que a parte autora é beneficiária 

da justiça gratuita. Publique-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, 

proceda-se com as baixas e anotações necessárias, arquivando-se o 

feito. Às providências. Cumpra-se."

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 196082 Nr: 11745-04.2015.811.0055

 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: ROSALINA LEANDRO, KAIOVANE KAUE LEANDRO 

BARBOSA, NATALICIO JOSE LEANDRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELMO APARECIDO REZENDE - 

OAB:19.995A, AZENATE FERNANDES DE CARVALHO - OAB:12183/MT, 

MIRIAN CARVALHO DE SOUZA PEREIRA - OAB:20.004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que tendo em vista o teor do ofício de fls. retro, intimo o(a) 

advogado(a) da parte autora de que foi designado o dia 01/09/2018 

(sábado), às 07:00 horas para realização da perícia médica, a ser 

realizada no consultório do Dr. FRANCISCO ANTONIO CANHOTO, na 

"Clínica de Fraturas", sito à Av. Tancredo Neves, nº 635-W, Centro, nesta 

cidade.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 165831 Nr: 4783-96.2014.811.0055

 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: GILDO RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VARDEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:11.840, FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS - 

OAB:7.557/MT, GEOVANI LUIZ MUNARI LOTHAMMER - OAB:14554/MT, 

MARILIA GABRIELA DE FIGUEIREDO MARISCO - OAB:18951/MT, 

PAULA PATRICIA PASQUALLI - OAB:10.633 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente impulsiono o feito a fim de intimar as 

partes para se manifestarem acerca do retorno dos autos da segunda 

instancia, devendo requerer o que de direito, no prazo de 05 dias, e nada 

requerido, sera remetido ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 121639 Nr: 724-07.2010.811.0055

 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: JOSE ADELMO SOARES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente impulsiono o feito a fim de intimar as 

partes para se manifestarem acerca do retorno dos autos da segunda 

instancia, devendo requerer o que de direito, no prazo de 05 dias, e nada 

requerido, sera remetido ao arquivo.

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1001367-98.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA CRISTINA FURQUIM (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERSON JOAO COLLE OAB - MT10190/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITO MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO)

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARULINE FERNANDO RIBEIRO OAB - MT0016255A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA QUE JUNTE AOS AUTOS A GUIA 

DE PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA EFETUADA EM 04.12.2017, COM O 

DEVIDO NÚMERO, PARA QUE POSSA SER EFETUADO O PAGAMENTO AO 

OFICIAL DE JUSTIÇA NO PRAZO LEGAL.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 141157 Nr: 477-55.2012.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRACI ANTUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO CEZAR SANTOS REIS 

- OAB:22096/O, FRANCISMAR SANCHES LOPES - OAB:1708-B/MT, 

LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT, MARIANA FRANCISCA DE 

SOUZA SANCHES - OAB:10938/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR 

ACERCA DA CERTIDÃO ACOSTADA AS FLS. 196, ONDE FOI 

CERTIFICADO QUE A PARTE REQUERIDA NÃO MANIFESTOU ACERCA DA 

PROPOSTA DE ACORDO , APESAR DE NÃO TER SIDO A MESMA QUE 

ASSINOU O REFERIDO AR(FLS. 195).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 240788 Nr: 8808-50.2017.811.0055

 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: CECILIA DE CAMPOS FRANÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDJANE DANTAS PORFIRIO 

FREITAS - OAB:OAB/MT 6.729
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT-19.081-A, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR 

ACERCA DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA PARTE REQUERIDA 

BANCO DO BRASIL ACOSTADO AS FLS. 232/238, NO PRAZO LEGAL

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 254111 Nr: 19954-88.2017.811.0055

 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: GERALDO MARTINS DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED VALE DO SEPOTUBA-COOPERATIVA 

DE TRABALHO MEDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÉSIO PLATES DE OLIVEIRA 

- OAB:23.592-O, FRANCISMAR SANCHES LOPES - OAB:1708-B/MT, 

LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT

 SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (Agravo de Instrumento 

Nº 70018648238, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: André Luiz Planella Villarinho, Julgado em 12/02/2007)(TJ-RS - AI: 

70018648238 RS, Relator: André Luiz Planella Villarinho, Data de 

Julgamento: 12/02/2007, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 

Diário da Justiça do dia 26/02/2007)Assim, sem entrar no mérito quanto ao 

acerto ou desacerto da decisão objeto dos presentes embargos sendo 

patente a inexistência de contradição, omissão ou obscuridade na 

decisão, nem sendo caso de erro material ou erro de cálculo é certo que a 

parte pretende, na verdade, rediscutir a decisão, como base na 

interpretação que entende correta das provas existentes nos 

autos.Assim, REJEITO, em sua totalidade, os presentes embargos 

declaratórios, devendo a parte interpor o recurso adequado contra a 

decisão ou promover o recolhimento das custas devidas, ratificando o 

desejo de transigir, ainda que sem exclusão de custas, para a integral 

homologação do acordo.Intimem-se. Cumpra-se.Tangará da Serra, 25 de 

julho de 2018Marcos Terencio Agostinho PiresJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 244553 Nr: 12413-04.2017.811.0055

 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: WILSON VERCIANO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANHAMBI ALIMENTOS NORTE LTDA

 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: Carlos Alberto de Jesus 

Marques - OAB:4862

 Autos cod. 244553

Vistos,

Cuida-se de Embargos de Declaração interpostos pelo requerido em 

relação a sentença de fls. 144/147 considerando a mesma omissa quanto 

a análise da documentação apta a demonstrar a entrega de dois e não de 

apenas um único lotes de aves ao autor

Oportunizada a manifestação do embargado este defendeu a regularidade 

do ato decisório.

Os embargos foram interpostos tempestivamente.

É o necessário.DECIDO.

O objetivo dos embargos de declaração é a manifestação sobre ponto 

obscuro, contraditório ou omisso, porventura existente na decisão em 

sentido amplo.

Verifica-se, entretanto, a inexistência dos citados vícios na decisão 

atacada na medida que a decisão foi clara ao destacar que da análise dos 

documentos existentes nos autos teria restado comprovada, após a 

notificação onde a empresa assumiu a obrigação de entrega de 2 lotes, 

apenas a entrega do lote em janeiro de 2014, não tendo reputado 

comprovada a entrega de um segundo lote em março de 2014, lote que 

sequer foi identificado na contestação e somente é encontrado em 

planilha, desacompanhado dos demonstrativos que corroboraram os lotes 

anteriores que foram reconhecidos como efetivamente entregues ao 

autor..

 Assim, sem entrar no mérito quanto ao acerto ou desacerto da decisão 

objeto dos presentes embargos sendo patente a inexistência de 

contradição, omissão ou obscuridade na decisão, nem sendo caso de erro 

material ou erro de cálculo é certo que a parte pretende, na verdade, 

rediscutir a decisão, como base na interpretação que entende correta das 

provas existentes nos autos.

Assim, REJEITO, em sua totalidade, os presentes embargos 

declaratórios.Intimem-se. Cumpra-se.

Tangará da Serra, 25 de julho de 2018

Marcos Terencio Agostinho Pires

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 123439 Nr: 2472-74.2010.811.0055

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEDENI LUCAS LOCKS, IVONETE RAFFAELLI LOCKS, 

ELENITA LOCKS, OSNI LOCKS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO RABOBANK INTERNACIONAL BRASIL 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE BARBOSA 

MATIAS - OAB:21936/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LUIS ZANON - 

OAB:9.975-A OAB/MT

 Vistos,

Aguarde-se o transito em julgado da sentença proferida nestes autos, 

após oportunize-se nova manifestação das partes quanto a eventual 

cumprimento de sentença.

Intimem-se. Cumprea-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 181963 Nr: 24096-43.2014.811.0055

 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: COFEMA COMÉRCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YARA BRASIL FERTILIZANTES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON MELLO ROBERTO - 

OAB:8095/MT, Kelly Anayana Bortoluzzi - OAB:10062/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANO ROSA DE 

CARVALHO - OAB:35462/RS, EUTICHIANO DAVI NETO - OAB:3801/RS, 

LUCIANO BENETTI TIMM - OAB:170.628 A, RAFAEL BICCA MACHADO 

- OAB:OAB/RS44096, VANUSA SANTANA - OAB:23334/MT

 Ante o exposto, NÃO ACOLHO a pretensão deduzida na inicial e JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da parte autora apenas para 

reconhecer a ilegalidade da clausula que previu a retenção de 15% da 

verba indenizatória devida ao autor, condenando a requerida ao 

pagamento do valor retido indevidamente no distrato a titulo de IR, 

atualizado pelo INPC desde a data do pagamento e juros legais desde a 

citação, julgando improcedentes os demais pedidos apresentados na 

inicial. CONDENO a parte autora ao pagamento de 80% das despesas e 

custas processuais, arcando o requerido com 20% de tais despesas e 

custas. Outrossim, condeno o autor ao pagamento de honorários 

advocatícios que fixo em 10% do valor da causa deduzido do montante 

que foi indevidamente retido no distrado e o requerido ao pagamento de 

honorários advocatícios ao patrono do autor, que fixo em 10% sobre o 

valor que foi indevidamente retido, Por oportuno, DECLARO EXTINTO o 

feito com resolução do mérito, nos termos do inciso I do art. 487 do 

CPC”.Quanto ao mais, a decisão permanece tal como está lançada. 

Retifique-se o registro da sentença, anotando-seIntime-se. 

Cumpra-se.Tangará da Serra, 26 de julho de 2018Marcos Terencio 

Agostinho PiresJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 161182 Nr: 11594-09.2013.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LENIRA MARCELINO ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPRESA UNIÃO CASCAVEL DE TRANSP. E 
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TURISMO LTDA- EUCATUR, COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DONIZETI LAMIM - 

OAB:4449-B/MT, JULIANA DE FATIMA LANI - OAB:16059-O/MT, 

MARCELO BARBOSA DE FREITAS - OAB:OAB/MT 10055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA PASSAMANI DE 

OLIVEIRA - OAB:17758-O, ANDRÉA TATTINI ROSA - OAB:210.738/SP, 

PAULA PATRICIA PASQUALLI - OAB:10.633 OAB/MT, PEDRO 

MOACYR PINTO JUNIOR - OAB:7.585 MT, PEDRO ROBERTO ROMÃO - 

OAB:209.551/SP, Rafael de Paula Sirigatti - OAB:OAB/PR 42.271, 

RICARDO BATISTA BLASI - OAB:3993-E

 de seguro ao pagamento do valor de R$ 20.000,00 título de danos morais, 

quantia que deverá ser corrigida pelo INPC bem como de juros legais 

segundo o percentual previsto pelo art. 406 do Código Civil desde o 

arbitramento.Condeno também os requeridos, solidariamente, ao 

pagamento dos danos materiais sofridos pelo autor, decorrentes das 

despesas médicas,, no valor de R$ 200,53 a título de dano emergente, 

devendo ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data do 

desembolso (Súmula 43 do STJ), com incidência de juros de mora segundo 

o percentual previsto pelo art. 406 do Código Civil, a partir da citação 

válida da parte requerida,Condeno ainda os requeridos solidariamente 

observando-se a limitação da responsabilidade da seguradora aos termos 

do contrato de seguro,, ao pagamento em parcela única, do montante 

equivalente, a 26,4 salários mínimos vigentes na data do acidente, 

devendo ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data do 

acidente, com incidência de juros de mora segundo o percentual previsto 

pelo art. 406 do Código Civil, a partir da citação válida da parte requerida.A 

título de sucumbência, considerando que houve sucumbência recíproca, 

condeno ambas as partes ao pagamento das custas processuais (art. 86, 

caput, do CPC), atribuindo 90% destas ao requerido e 10% ao autor. 

Condeno os requeridos ainda ao pagamento de honorários em 10% da 

condenação em favor do patrono do autor e em razão da sucumbência 

reciproca, também condeno o autor ao pagamento de honorários em favor 

dos patronos dos requeridos num percentual de 10% dos honorários 

fixados em favor do patrono do autor, observando-se a suspensação da 

exigibilidade das verbas sucumbênciais, incluindo honorários em relação 

ao autor beneficiário da gratuidade.Por fim, julgo extinto o processo, com 

resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil.P. R. I. C.”

1ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 157615 Nr: 6205-43.2013.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO HENRIQUE DOS SANTOS SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUCELIA REZENDE DE 

MENDONÇA PESSOA - OAB:16165/MT

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:30

Intimando:Réu(s): Paulo Henrique dos Santos Souza, Cpf: 03964253138, 

Rg: 24066672-9 SSP MT Filiação: Paulo Sergio de Souza Luiz e Alenir 

Andre dos Santos, data de nascimento: 07/04/1994, brasileiro(a), natural 

de São jose dos quatro marco-MT, solteiro(a), estudante, Endereço: Rua 

02, 553-S, Apto 02, Bairro: Jardim Rio Preto, Cidade: Tangará da Serra-MT

Finalidade:constituir novo Patrono aos autos, no prazo de 10 (dez) dias ou 

informar ao Sr (a) Oficial(a) de Justiça o desejo de ser assistido pela 

Defensoria Pública, sendo os autos remetidos aquela entidade, caso 

decorra o prazo e não o constitua.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos em Correição... 1. Processo em ordem. 2. 

Intime-se a Defesa do réu para que apresente as derradeiras alegações. 

Às providências.

Nome do Servidor (digitador):Ingrid Carolini Teston Balconi

Portaria:

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 206657 Nr: 20211-84.2015.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MJB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULA PATRICIA PASQUALLI 

- OAB:10.633 OAB/MT, RAFAEL EVANGELISTA DA SILVA - 

OAB:20590/O

 Certifico que entrei em contato por telefone com o advogado Dr. Rafael 

Evangelista da Silva o qual informou que o acusado MARCOS JUNIOR 

BOTTIN não está preso, somente o mandado prisional expedido está em 

aberto, e não existe informações no processo de sua prisão.

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001834-43.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

EDILENE MARIA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS ANTONIO BATISTAO OAB - MT0016904A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERMERCADO BIG MASTER (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 01/10/2018, 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: 1001830-06.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SAMIRA MARASCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HITLER SANSAO SOBRINHO OAB - MT0017757A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ROBERTO BALY DO NASCIMENTO (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 01/10/2018, 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001832-73.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOARES MARTINAZZO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOARES MARTINAZZO OAB - MT0009925A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HERNANDO BRITO - EPP (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 01/10/2018, às 14h00min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001833-58.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VERONICA ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (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 
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para o dia 01/10/2018, 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: 8010000-76.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VIBEMANIA - ORGANIZACAO DE EVENTOS MUSICAIS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA OAB - 

MT0011674A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIS REGINA ARSENO - ME (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 31/08/2018, às 13h00min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011436-07.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA SANTOS DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (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 18/09/2018, às 16h45min, 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000243-46.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANE BALDISSERA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOARES MARTINAZZO OAB - MT0009925A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO BELEM DE SOUZA (EXECUTADO)

 

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 24/08/2018, às 11h15min, 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000110-04.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MITIELI REGINA ARAUJO SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALIARA TEIXEIRA SGUAREZI OAB - MT22908/O (ADVOGADO)

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)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MATO GROSSO COMARCA DE 

TANGARÁ DA SERRA – JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA 

Autos n°. 1000110-04.2018.8.11.0055 Ação: Obrigação de Fazer com 

pedido de Antecipação de Tutela Específica Reclamante: MITIELI REGINA 

ARAUJO SOARES Reclamados: MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA – 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE e ESTADO DE MATO GROSSO - 

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PROJETO DE SENTENÇA 1. 

RELATÓRIO: Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995, c/c 

artigo 27, da lei n. 12.153/2009. 2. FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de 

obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada, promovido por MITIELI 

REGINA ARAUJO SOARES em desfavor de MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA 

SERRA E ESTADO DO MATO GROSSO - SECRETARIA DE ESTADO DE 

SAÚDE, pleiteando que referidos entes públicos forneçam o 

MEDICAMENTO ENOXAPARINA 60MG de maneira contínua e diária durante 

toda a gestação, bem como, pelo período de 02 (dois) meses após o parto, 

por ter sido diagnosticada com síndrome antifosfolípide (CID: D 89.9),. No 

mais, dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995, 

c/c artigo 27, da lei n. 12.153/2009. O feito oportuniza o julgamento 

antecipado, na forma do art. 355, I, porque a demanda não exige a 

produção de provas, considerando que a matéria versada é unicamente 

de direito. Antes de adentrar-se no mérito da demanda, necessário decidir 

as preliminares aventadas. De início, não acolho o pedido de extinção do 

processo por ilegitimidade passiva, suscitada pelo reclamado Município de 

Tangará da Serra/MT, que atribui a responsabilidade pelo fornecimento do 

medicamento pleiteado ao Estado de Mato Grosso. Nesse contexto, 

cumpre ressaltar que o dever da União, dos Estados e dos Municípios 

realizarem todos os procedimentos necessários, dentro das suas 

competências, ao benefício da saúde de seus cidadãos, tem matriz na 

Constituição Federal, tendo sido objeto de regulamentação na legislação 

infraconstitucional. A Constituição Federal, em seus artigos 196 e 

seguintes, deixa claro que a saúde é um direito de todos e dever do 

Estado, garantida mediante políticas sociais e econômicas que visem à 

redução do risco de doença e ao acesso universal às ações e serviços 

para sua promoção, proteção e recuperação. Essas ações e serviços 

públicos de saúde devem ser desenvolvidos de forma integrada, embora 

descentralizada, através de um sistema único (art. 198), do qual fazem 

parte a União, os Estados e os Municípios. Essa solidariedade é de custeio 

e de promoção, incluindo realização de cirurgia a pacientes necessitados, 

serviços de saúde em geral, consultas médicas, e fornecimento de 

medicamentos e produtos à proteção da saúde. Nesse sentido, a 

jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, verbis: 

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 165, 458, II, E 

535, II, DO CPC. AUSÊNCIA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE 

REMÉDIO. EFICÁCIA. SÚMULA 7/STJ. SOLIDARIEDADE ENTRE UNIÃO, 

ESTADOS, MUNICÍPIOS E DISTRITO FEDERAL.1. As matérias reputadas 

omissas pelo recorrente - necessidade da medicação e sua inclusão em 

lista do SUS - foram enfrentadas pelo Tribunal de origem. Pelos mesmos 

motivos, não há falar em contrariedade aos arts. 165, 458, II, e 535, II, do 

CPC, porquanto aludidas questões foram decididas com fundamentos 

claros, nos limites da lide.2. De outra parte, rever as conclusões tiradas 

dos elementos fático-probatórios dos autos, a respeito da eficácia da 

medicação que se pretende obter para o tratamento de Lúpus, é medida 

vedada em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ..3. A 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido da 

responsabilidade solidária e da competência comum dos entes federados, 

de forma que qualquer um deles pode responder por demanda cujo objeto 

seja a tutela à saúde.4. Agravo regimental a que se nega provimento?. 

(AgRg no AREsp 532.487/RO, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 16/09/2014, DJe 26/09/2014) No mais, o dever de 

viabilizar o exercício do direito à saúde é do Estado, em sentido amplo, 

compreendendo na expressão a União, os Estados, o Distrito Federal e os 

Municípios, conforme se observa do disposto nos artigos 23, inciso II, e 

30, inciso VII, ambos da CF. Assim, a responsabilidade solidária confere à 

parte reclamante a faculdade de escolher quem irá ser demandado para 

satisfazer a obrigação. Pode ser um ou outro obrigado ou, ainda, todos 

eles, de modo que não merece vingar a alegação de ilegitimidade passiva. 

Pois bem. Compulsando o feito, verifica-se que estão presentes os 

pressupostos objetivos de desenvolvimento válido e regular do processo, 

bem como as condições da ação, e, não havendo outras preliminares a 

apreciar, nulidades a declarar, irregularidades a sanar ou questões 

incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. No tocante 

ao pedido formulado pelo reclamante, faz-se necessário rememorar o 

disposto na Constituição Federal, especialmente o que consta em seu art. 

1º, III, no tocante à necessidade de garantir-se a dignidade da pessoa 

humana. Mais à frente, em seu art. 5º, prevê a inviolabilidade do direito à 

vida, como um dos direitos fundamentais do homem. O direito à vida, por 

sua vez, inserido no contexto dos direitos fundamentais, tem em si ínsito, 

assim como o prevê a própria Constituição Federal nos artigos 6º e 196 a 
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200, o direito à saúde, como corolário próprio e fundamental. Nesse 

sentido: O direito à saúde - além de qualificar-se como direito fundamental 

que assiste a todas as pessoas - representa conseqüência constitucional 

indissociável do direito à vida (STF 2.ª T. RE-AgR 393175/RS. Rel. Min. 

CELSO DE MELLO. J.: 12.12.06, DJ 02.02.07, p. 00140) Conforme dispõe o 

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. Por outro lado, estabelece o 

art. 198 que as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede 

regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado 

de acordo com as seguintes diretrizes: (...) II atendimento integral, com 

prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços 

assistenciais. Evidentemente, o direito à vida, à saúde e à dignidade 

humana devem prevalecer, ainda que em detrimento do erário. Nesse 

mesmo sentido, já foi decidido pelo E. Supremo Tribunal Federal, em 

contexto assemelhado (Pet. 1.246-SC): ?Entre proteger a inviolabilidade do 

direito à vida, que se qualifica como direito subjetivo inalienável 

assegurado pela própria Constituição da República (art. 5º, caput e art. 

196), ou fazer prevalecer, contra essa prerrogativa fundamental, um 

interesse financeiro e secundário do Estado, entendo uma vez 

configurado esse dilema que razões de ordem ético-jurídica impõem ao 

julgador uma só e possível opção: aquela que privilegia o respeito 

indeclinável à vida e à saúde humana, notadamente daqueles que têm 

acesso, por força de legislação local, ao programa de distribuição gratuita 

de medicamentos, instituído em favor de pessoas carentes. Nesse mesmo 

sentido, e em razão dessa determinação da Carta Magna, o legislador 

infraconstitucional editou o art. 2º da Lei nº 8.080/90, que dispõe sobre as 

condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a 

organização e o funcionamento dos serviços correspondentes, verbis: A 

saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover 

as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. À luz de 

entendimentos jurisprudenciais, é inegável o dever solidário dos vários 

entes da federação, em garantir integral tratamento de saúde àqueles que 

o necessitam: Nas causas envolvendo o acesso à saúde dos cidadãos, 

por meio do Sistema Único de Saúde, os entes federados são 

solidariamente responsáveis (...). (TRF 4ª R. Al 2003.04.01.041369-9 SC 

3ª T Rel. Des. Fed. Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz DJU 21.01.2004 

p. 625). Conclui-se, portanto, que cabe aos entes federados, 

solidariamente responsáveis, no que tange à saúde, a sua promoção e 

proteção, e também a sua recuperação, não havendo que se falar em 

violação do princípio da isonomia entre os cidadãos e nem em violação aos 

princípios da legalidade. Destarte, transparece inegável o direito de 

acesso à saúde de qualidade, oportunizando o bem estar daqueles que 

necessitam, e que não possuem condições de obtê-la, a não ser pelas 

vias judiciais. Inegável, portanto, que diante de situações como a exposta 

nestes autos exsurge o dever do Estado (lato sensu) em conferir a devida 

assistência à saúde dos que necessitam do seu amparo. Notadamente, 

sequer se poderia falar em ingerência do Poder Judiciário em área 

discricionária do Poder Executivo ou violação ao princípio da Separação 

de Poderes, pois o exercício da jurisdição opera-se, repita-se, em face de 

direito subjetivo constitucional violado, e, deste modo, apenas se faz 

cumprir a lei e a ordem constitucional, em fundamentada decisão judicial, 

ante a lesão ou ameaça a direito (art. 5º, XXXV, da Constituição da 

República). Então, é dever do Poder Público, aí incluídos os três entes da 

federação, prestar assistência terapêutica integral àqueles que 

necessitam, a fim de resguardar o direito à saúde dos cidadãos, não 

havendo que se falar em impossibilidade de onerabilidade demasiada a 

determinado ente e nem em violação da separação de poderes. De outra 

banda, registra-se que a impossibilidade de se onerar a municipalidade 

somente pode servir de condicionante à efetividade dos direitos sociais, 

desde que devidamente demonstrado nos autos a falta de disposição 

econômica, e depois de efetuada uma análise casuística da pretensão 

judicializada acerca da razoabilidade do pedido deduzido pela parte 

reclamante frente à sociedade. No caso concreto, os reclamados não 

trouxeram aos autos prova de ausência dessa disponibilidade financeira 

para deixar de atender ao pedido inicial, e, mesmo que tivessem trazido, a 

pretensão deduzida em juízo é razoável porque a parte reclamante busca 

preservar a dignidade humana que é consequência da própria existência 

do homem. Sobre o assunto, defendendo que a determinação de 

promoção à saúde do cidadão pelo Poder Judiciário não ofende o Princípio 

da reserva do possível, a jurisprudência abaixo: APELAÇÕES CÍVEIS. 

DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO 

DE MEDICAMENTOS. Solidariedade dos entes federados para fornecer 

medicamentos. O fornecimento gratuito de medicamentos e demais 

serviços de saúde constitui responsabilidade solidária da União, dos 

Estados e dos Municípios, derivada dos artigos 6º, 23, II, 30, VII e 196 da 

Constituição Federal c/c o art. 241 da Constituição Estadual, 

independentemente da previsão do medicamento pleiteado estar ou não, 

nas listas do SUS, ou especificamente na lista correspondente ao ente 

demandado. Princípio da reserva do possível. Não há falar em afronta ao 

princípio da reserva do possível, pois o Poder Público tem a obrigação 

constitucional de garantir condições mínimas de saúde aos seus tutelados, 

bem como por não haver prova da ausência de disponibilidade financeira 

do ente público. Honorários advocatícios à Defensoria Pública. (...).? 

(Apelação Cível Nº 70065904971, Segunda Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Lúcia de Fátima Cerveira, Julgado em 12/08/2015) 

Não se trata, ademais, de conferir tratamento desigual da parte reclamante 

em relação aquele cidadão que está na fila do SUS, pois todos estes 

também merecem tratamento digno, devendo toda a política pública atender 

à sociedade visando a dignidade da pessoa humana. O reclamado invoca 

as normativas do SUS para eximir-se da sua responsabilidade, o que, 

entende-se, não merece prosperar, porque nenhuma norma 

infraconstitucional tem o poder de tornar sem efeito a norma constitucional 

que dá a solidariedade dos entes da nação na promoção da saúde. 

Impertinente, ainda, o pedido de revogação da aplicação de multa diária, 

posto que não houve aplicação de multa na decisão que antecipou os 

efeitos da tutela. Também não há falar em ausência de fato constitutivo, 

por escolha de marca comercial, uma vez que o medicamento fora 

prescrito por médico, inclusive do reclamado Município de Tangará da 

Serra, que atestou a necessidade do uso do medicamento descrito na 

inicial. Recentemente, em 25 de abril de 2018, a 1ª Seção do STJ concluiu 

julgamento de que constitui obrigação do poder público a garantia de 

medicamentos indispensáveis, mesmo quando não integrantes da Relação 

Nacional de Medicamentos do SUS (Rename). A obrigação pública 

somente será devida quando presentes, de modo cumulativo, os seguintes 

elementos: a) comprovação pelo autor da ação, mediante laudo 

fundamentado pelo médico que o assiste, quanto à imprescindibilidade do 

medicamento em comparação aos garantidos pelo SUS; b) demonstração 

da incapacidade financeira do demandante de arcar com os custos do 

medicamento; e c) registro do medicamento na Anvisa. Analisando 

referidos parâmetros verifico que o pleito do promovente atende os 

elementos subjetivos e objetivos da obrigação de fazer, assim, imperiosa a 

procedência do pleito inicial, para fornecimento do(s) medicamento(s) de 

que necessita a parte reclamante. Estando a parte reclamante em 

tratamento, deverá manter o fornecedor do medicamento atualizado 

quanto à necessidade do fornecimento, procedendo conforme determina o 

art. 11 do Provimento nº 02/2015-CGJ em que consta que deverá a 

reclamante apresentar, a cada 6 (seis) meses, relatório médico indicando 

a necessidade da manutenção do uso dos medicamentos 3. DISPOSITIVO: 

Ante o exposto, OPINO POR JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE O 

PEDIDO em favor de MANOEL BARBOSA DOS SANTMITIELI REGINA 

ARAUJO SOARES para o fim de condenar definitivamente o MUNICÍPIO DE 

TANGARÁ DA SERRA e o ESTADO DE MATO GROSSO, solidariamente, a 

fornecerem à parte reclamante o MEDICAMENTO ENOXAPARINA 60MG 

continuamente e por tempo indeterminado, conforme prescrição médica, 

durante o tratamento, pelo valor máximo de 60 (sessenta) salários mínimos 

ao ano, conforme regulamentação legal, devendo tal requerimento ser 

atualizado a cada seis meses em conformidade com o que determina o art. 

11 do Provimento nº 02/2015-CGJ. Ressalto que, em caso de eventual 

cumprimento de sentença, esta deverá observar o valor máximo acima 

informado, de 60 (sessenta) salários mínimos anuais, que é o limite do 

valor das causas que tramitam neste Juizado Especial da Fazenda Pública. 

Defere-se o benefício de Justiça Gratuita. Com espeque no art. 487, I, do 

Código de Processo Civil, julga-se extinto o processo COM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, confirmando a decisão de antecipação de tutela proferida nos 

autos (cf. evento 8479646), nos moldes dessa sentença. Sem custas e 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 

9.099/1995, c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no 

art. 40, da Lei nº 9.099/95, submete-se o presente projeto de sentença à 

apreciação do MM. Juiz de Direito. Tangará da Serra/MT, 25 de julho de 

2018. Karla Paloma Busato Juíza Leiga Vistos etc. Trata-se de 

procedimento da fazenda pública que tramitou segundo a Lei 9.099/1995 

c/c a Lei 12.153/2009, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado 
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por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 25 de julho 

de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000130-92.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO YABAR SANCHEZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Nelson Alexandre Moreira Nunes OAB - MT16206/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LATAM AIRLINES GROUP S/A (REQUERIDO)

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLA DENES CECONELLO LEITE OAB - MT0008840A (ADVOGADO)

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

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

 

Autos n. 1000130-92.2018.8.11.0055 Autor: JOSE ANTONIO YABAR 

SANCHEZ Ré: LATAM AIRLINES GROUP S/A. E AZUL LINHAS AEREAS 

PROJETO DE SENTENÇA 1. Relatório Dispensado, com fundamento no 

artigo 38 da Lei 9.099/95. 2. Fundamentação Compulsando-se os autos 

depreende-se a desnecessidade de dilação probatória, pois o feito 

encontra-se devidamente instruído com provas documentais suficientes 

para a formação do convencimento do julgador. Assim, com fulcro no 

artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, é cabível o julgamento 

antecipado do feito. Presentes os pressupostos de constituição e de 

validade do processo, bem como as condições da ação, e não havendo 

preliminares, nulidades a declarar, irregularidades a sanar, ou questões 

incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. A priori, no 

caso em epígrafe resta configurada relação de consumo, nos termos do 

art. 2º c/c art. 3º da Lei 8.078/90, portanto restam aplicáveis as normas 

referentes ao microssistema consumerista. Pois bem, o autor requer 

compensação por danos morais decorrentes de extravio temporário de 

bagagem pelas rés, as quais prestam serviço de transporte aéreo. O autor 

afirma que utilizou do serviço de transporte aéreo oferecido pela ré 

LATAM AIRLINES GROUP S/A em 14/11/2017 (trecho Cuiabá/MT para 

Lima-Peru). Entretanto, em virtude da realocação de aeronave para a da 

empresa reclamada AZUL LINHAS AEREAS teve 2 de suas malas 

extraviadas, razão pela qual passou 4 dias sem seus pertences. No 

condão de comprovar suas alegações junta com a inicial o registro de 

irregularidade de bagagem (RIB), bilhetes de passagens aéreas e notas 

fiscais dos produtos que teve de adquirir para participar de uma 

festividade familiar, objetivo de referida viagem. A reclamada AZUL 

LINHAS AEREAS requer seja reconhecida sua ilegitimidade passiva, pois 

pelo relato do autor este adquiriu as passagens da empresa Latam e 

despachou as suas bagagens por referida empresa aérea. Entendo pelo 

acolhimento da preliminar arguida em relação a segunda ré (AZUL LINHAS 

AEREAS), sendo a medida que se impõe a extinção sem julgamento de 

mérito em face desta (cf. art. 485, inc. VI do CPC). De acordo com a 

defesa da ré LATAM AIRLINES GROUP S/A., requer seja acolhida a 

preliminar de ilegitimidade passiva alegando ser de responsabilidade da 

promovida Azul Linhas Aéreas o extravio da bagagem. No mérito aduziu 

acerca do contrato de transporte aéreo requerendo ao final a 

improcedência da ação. É fato incontroverso o extravio temporário da 

bagagem do autor, restando verificar se tal ocorrência gerou danos na 

esfera moral e material ao reclamante. Evidente está a falha na prestação 

de serviços, porque o contrato de transporte de pessoa, que inclui o da 

sua bagagem, se encerra com sua entrega. E, se do descumprimento da 

obrigação sobrevieram danos de qualquer ordem ao passageiro, surge o 

dever de indenizar, nos termos do artigo 14 do CDC, in verbis: Art. 14. O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. A 

responsabilidade é objetiva, somente sendo afastada quando comprovado 

que uma vez prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa é exclusiva 

da vítima ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC), o que não 

logrou fazer a parte adversa. Ressalta-se que o disposto no artigo 32, da 

Portaria n. 676, antigo Departamento de Aviação Civil – DAC, atual ANAC, 

não afasta o dever de indenizar estabelecido pelo artigo 14, do Código de 

Defesa do Consumidor. Nem mesmo o contido no artigo 35, parágrafo 2º, 

da mesma portaria, que estabelece que a bagagem só poderá permanecer 

na condição de extraviada por um período máximo de 30 (trinta) dias, 

quando então a empresa deverá proceder a devida indenização do 

passageiro, pode ser utilizada como defesa da ré. Primeiro, porque 

portaria não tem força prevalente perante a lei. Segundo, porque todo 

dano causado deve ser reparado, pelo princípio da reparação integral, de 

acordo com cada caso concreto, independentemente dos prazos e 

conceitos estabelecidos administrativamente. Neste contexto analítico, 

imprescindível é a reparação de danos de ordem moral suportados pelo 

autor, eis que de fato existiram. Mesmo havendo posterior localização da 

bagagem e entrega a autora, evidentemente existiu o abalo psíquico 

quando da notícia do extravio. Passaram-se mais de 15 dias sem que a 

autora pudesse usufruir de seus bens pessoais em decorrência da 

desídia da ré em promover o adequado serviço de transporte aéreo. 

Inclusive, é oportuno consignar que todos os eventuais gastos urgentes 

que o autor teve implicaram em reprogramação financeira, logo, claro está 

o dano moral sofrido por esta. Neste sentido é entendimento da Turma 

Recursal do Estado do Mato Grosso, conforme ementa abaixo 

colacionada. EXTRAVIO DE BAGAGENS. TEORIA DO RISCO DO 

EMPREENDIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS E 

MORAIS. CONFIGURADOS. Aplica-se ao transporte aéreo as regras do 

Código de Defesa do Consumidor, bem como a teoria do risco do 

empreendimento, segundo a qual todo aquele que se disponha a exercer 

alguma atividade no campo do fornecimento de bens e serviços tem o 

dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, 

independentemente de culpa. O extravio da bagagem gera, sem dúvida, 

desconforto, aflição e transtornos, que caracterizam o dano moral. Deve 

ser mantido o quantum indenizatório que atende aos princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade. (RI 6022/2010, DR. NELSON 

DORIGATTI, 2ª TURMA RECURSAL, Julgado em 03/05/2011, Publicado no 

DJE 10/05/2011) (grifo inexistente no original). As concessionárias de 

transporte público, do início ao final da relação de consumo, estão 

adstritas ao cumprimento de suas obrigações contratuais, dentre as quais 

se inclui a obrigação de transportar o consumidor e suas bagagens ao 

destino na forma como contratado. Se da inobservância dessa obrigação 

sobrevieram danos de qualquer ordem ao passageiro, surge o dever de 

indenizar. O dano moral pelo extravio de bagagens do passageiro 

independe da prova de prejuízo, porque, nestas hipóteses, o dano é 

presumido, bastando a comprovação da ocorrência do fato que o gerou. A 

indenização deve ser fixada em montante que não onere em demasia o 

ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi 

concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra 

parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza. Posto isso, 

considerando-se as circunstâncias do caso, os sofrimentos passados 

pelo autor, o caráter pedagógico punitivo, os princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade, entende-se que o valor R$ 4.000,00 

(quatro mil reais) a título de danos morais é justo, além da indenização 

pelos danos materiais sofridos e devidamente comprovados nos autos 

que perfaz a monta de R$ 969,00 (novecentos e sessenta e nove reais). 

3. Dispositivo Ante o exposto, com fundamento 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos 

na inicial, para: a) condenar a ré LATAM AIRLINES GROUP S/A ao 

pagamento do valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos 

morais, sobre o qual incidirá juros moratórios de 1% (um por cento) ao 

mês, a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual, e 

correção monetária, pelo INPC, a partir do arbitramento; b) condenar a ré 

LATAM AIRLINES GROUP S/A ao pagamento do valor de R$ 969,00 

(novecentos e sessenta e nove reais) a título de danos materiais, sobre o 

qual incidirá juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir do 

desembolso e correção monetária, pelo INPC, a partir do arbitramento; c) 

reconhecer a ilegitimidade passiva da reclamada AZUL LINHAS AEREAS, 

julgando extinto o processo sem julgamento de mérito em face desta (cf. 

art. 485, inc. VI do CPC). Sem custas ou honorários nesta fase Lei n. 

9.099/95, art. 55. Por consequência, julga-se extinto o feito, com 

julgamento de mérito. Submete-se a decisão à análise do magistrado. 

Tangará da Serra/MT, 26 de julho de 2018. Karla Paloma Busato Juíza 

Leiga Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a 

Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por 

Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 
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HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 26 de julho 

de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000372-51.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE ARTIAGA GASPAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Autos n. 1000372-51.2018.8.11.0055 Autora: Marlene Artiaga Gaspar Ré: 

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A. PROJETO DE 

SENTENÇA 1. RELATÓRIO: Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 

9.099/1995. 2. FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante explanar que 

a presente ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, 

portanto é orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade 

processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da 

especialidade do microssistema citado, não se aplicam as disposições do 

art. 489 do Código de Processo Civil à decisão proferida em seu iter 

processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que 

o presente projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação 

prévia e posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não 

existe sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º 

da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado 

pelo ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Compulsando-se os autos depreende-se a 

desnecessidade de dilação probatória, pois o feito encontra-se 

devidamente instruído com provas documentais suficientes para a 

formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie o 

permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, cuja 

aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes de 

produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Presentes os pressupostos de constituição e 

de validade do processo, bem como as condições da ação, e inexistindo 

preliminares a tratar, nulidades a declarar, irregularidades a sanar, ou 

questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. A 

priori, no caso em epígrafe resta configurada relação de consumo, nos 

termos do art. 2º c/c art. 3º da Lei 8.078/90, portanto restam aplicáveis as 

normas referentes ao microssistema consumerista. Malgrado irresignação 

da parte adversa, por existir relação de consumo entre as partes (artigos 

2º, c/c artigos 3º), necessário é inverter-se o ônus da prova, com 

fundamento no 6º, VIII, do Código de Processo Civil, pois presentes os 

requisitos da verossimilhança e hipossuficiência técnica em relação a ré. 

Vejamos: A autora narra que foi negativada em órgão de restrição de 

crédito por ordem da ré por uma dívida no valor de R$ 77,93 (setenta e 

sete reais e noventa e três centavos), em 23 de dezembro de 2017, 

conforme prova certidão anexa à inicial (ID n. 11820278). Contudo, afirma 

que não possui esse débito, pois não o contratou. Neste contexto, afirma 

que a dívida é inexistente e a negativação é indevida, devendo ser 

reparada em dano moral. Bem como pleiteia a declaração de inexistência 

do débito apontado no cadastro de restrição. Diante da negativa de 

contratação, cabe à ré demonstrar a regularidade da dívida constituída em 

nome da autora, nos termos do art. 373, II do CPC, porque inviável a 

produção de prova negativa. A ré, em sua contestação, afirma que o autor 

contratou seus serviços, porém quedou-se inadimplente. Desse modo, 

ilustra que a inscrição é devida e inexiste dever de compensar no 

presente caso. Por fim, afirma que existem inscrições preexistentes, fato 

que atrairia a incidência da Súmula 385 do STJ. Analisando o acima 

narrado, bem como a prova produzida nos autos e a distribuição do ônus 

probatório in casu, resta controversa a contratação pela autora dos 

serviços citados, a responsabilidade por fraude perpetrada por terceiros, 

a negativação decorrente da cobrança dos serviços e as consequências 

daí advindas. Neste cotejo, reputo assistir não assistir razão à autora. 

Com efeito, a ré demonstra nos autos a realização do negócio jurídico 

juntando cópia do extrato de uso dos serviços, telas sistêmicas e cópia 

das faturas dos serviços que demonstram a contratação dos serviços 

prestados pela ré. Ademais, ao emendar a petição inicial, a autora juntou 

comprovante de residência emitido pela ré (cf. ID n. 123437771), situação 

que demonstra – sem sombra de dúvidas – a existência de relação jurídica 

entre as partes. Daí dizer, sem maiores digressões, a existência de 

contrato entabulado, bem como, por lógico motivo, afasta-se a existência 

de fraude no presente caso. Logo, demonstrada está a origem do débito 

negativado, e, à míngua de prova do pagamento dos débitos pendentes 

constituído pela autora nesses autos, conclui-se que a ré agiu em 

exercício regular do direito, não cometendo qualquer ilícito. É oportuno 

salientar que a prova de quitação – enquanto prova constitutiva do direito 

– é ônus da autora, na forma do art. 373, I do CPC. E, por inexistir nos 

autos comprovante de pagamento em relação a diferença apontada, 

legitima se mostra a cobrança por parte da ré. Neste sentido é o 

entendimento do E. Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, in 

verbis: [...] Embora incidentes as regras do Código de Defesa do 

Consumidor sobre as relações entre usuários de telefonia e 

concessionárias de tais serviços públicos, não se aplica a inversão do 

ônus da prova em favor do consumidor quando sua pretensão 

encontra-se desprovida de qualquer início de prova a lhe dar algum 

suporte. Ausente dos autos provas da adimplência do autor quanto às 

faturas da linha de telefone contratada com a empresa requerida e, por 

consequência, do alegado dano experimentado, escorreita a sentença que 

julgou improcedente a ação de indenização por danos morais.- (Ap 

161156/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20/05/2015, Publicado no DJE 26/05/2015) 

(grifo inexistente no original). Ante o exposto, resta demostrada a relação 

jurídica firmada com a ré, o inadimplemento contratual daí decorrente, o 

posterior cancelamento do serviço e, por consequência, a inclusão de seu 

nome no cadastro de inadimplentes. Assim, conclui-se que a ré atuou 

legitimamente, não praticando qualquer ilícito no presente caso. De mais a 

mais, é certo que inexiste dever de indenizar no presente caso, uma vez 

que existem diversas outras inscrições preexistentes por inadimplemento, 

neste caso, incide o entendimento sumulado do Superior Tribunal de 

Justiça, abaixo transcrito: Súmula 385 do STJ: “Da anotação irregular em 

cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral 

quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao 

cancelamento”. É justamente neste sentido o entendimento do Tribunal de 

Justiça do Estado do Mato Grosso, vejamos: [...] Além disso, em se 

tratando de devedor contumaz, negativado com vários registros de 

dívidas. Aplica-se ao caso a Súmula nº 385 do STJ: “Da anotação irregular 

em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral 

quando preexistente legítima inscrição, ressalvado direito ao 

cancelamento”.(Ap 41660/2014, DES. ADILSON POLEGATO DE FREITAS, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 18/11/2014, Publicado no DJE 

26/11/2014) (grifo nosso). [...] A Súmula n. 385 do STJ - Da anotação 

irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por 

dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao 

cancelamento - não tem aplicabilidade quando o outro apontamento 

restritivo em nome do autor é posterior. [...] (Ap 24196/2017, DES. RUBENS 

DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

03/05/2017, Publicado no DJE 05/05/2017) (grifo nosso). É importante 

ressaltar que a parte autora não trouxe aos autos nenhuma prova sequer 

de que as demais inscrições seriam indevidas. Assim, sem demonstrar 

que houve discussão judicial a respeito de todas as inscrições 

preexistentes, bem como ilustrar os motivos pelos quais as negativações 

são ilícitas, reputam-se devidas às citadas inscrições preexistentes. 

Portanto, inexiste distinguishing – enquanto distinção do caso concreto e o 

paradigma adotado nesta decisão (Súmula 385 do STJ) –, isto porque os 

fundamentos do enunciado citado se adequam perfeitamente ao caso 

posto. É dizer, havendo inscrição anterior devida inexiste ofensa à honra 

subjetiva do devedor, embora seja possível cancelamento da inscrição 

posterior no caso desta ser indevida. No que tange a notificação prévia de 

inclusão nos órgãos de proteção ao crédito, é oportuno salientar que esta 

é de responsabilidade dos órgãos mantenedores do cadastro de 

inadimplentes, portanto, foge da alçada da ré promover tal ato. Neste 

sentido é o posicionamento sumulado do Superior Tribunal de Justiça, in 

verbis: Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a 
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notificação do devedor antes de proceder à inscrição. (Súmula 359, 

SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2008, DJe 08/09/2008) 3. 

DISPOSITIVO: Ante o exposto, opino por JULGAR IMPROCEDENTE o pedido 

da autora, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, contido na inicial. Ainda, opino por reconhecer a litigância de má-fé e, 

por conseguinte, condenar a parte autora ao pagamento de multa de 5% 

(cinco por cento), custas processuais e honorários advocatícios que fixo 

em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no art. 81 do 

CPC c/c art. 55 da Lei 9.099/95 e Enunciado 136 FONAJE. Sem custas 

nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). Submete-se a decisão à análise do 

magistrado. Tangará da Serra/MT, 27 de junho de 2018. Raony Cristiano 

Berto Juiz Leigo Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou 

segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e 

julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para 

apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 

9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 27 de junho de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos 

critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação. 

[2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a 

regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 

38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 

40. O Juiz leigo que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e 

imediatamente a submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, 

proferir outra em substituição ou, antes de se manifestar, determinar a 

realização de atos probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores 

e Juízes leigos são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, 

preferentemente, entre os bacharéis em Direito, e os segundos, entre 

advogados com mais de cinco anos de experiência.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001648-20.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SUZIMAR DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

VISTOS. Faculto à parte reclamante a emenda da inicial no prazo de 15 

(quinze) dias, para que promova a juntada do comprovante de endereço, 

uma vez que o documento juntado em Id 13897991 não constitui prova de 

residência, sob pena de indeferimento da petição inicial (CPC, 320 e 321). 

Intime-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 28 de junho de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011256-25.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO NEVES RODRIGUES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO)

 

Processo: 8011256-25.2015.8.11.0055 PROJETO DE SENTENÇA Visto 

etc... O Reclamado, ora embargante, opôs embargos de declaração em 

que alega omissão na sentença quanto ao pedido de revogação de liminar, 

devido A EXCLUSÃO DO SEGURADO DE SEU PLANO DE SAÚDE, sendo a 

exclusão efetuada pela própria administradora (EV ADMINISTRADORA DE 

BENEFICIOS LTDA - TJMT), por meio de ferramenta eletrônica, no mês de 

outubro de 2015. Intimado a se manifestar acerca dos embargos (cf. ID 

13327425) o embargado manteve-se inerte. Conheço dos embargos 

porquanto tempestivamente interpostos. Tendo em vista o embargo do 

Reclamado em que alega omissão quanto ao pedido de revogação de 

liminar entendo que razão lhe assiste no sentido de que necessário se faz 

a manifestação deste juízo acerca de referido pedido. Da análise do 

processado, verifico ser verossímil o que alega o embargante, isso porque 

demonstrou o embargante a exclusão do segurado/embargado de seus 

planos sendo efetivada em 07/10/2015 com data final para 09/10/2015 em 

razão do motivo 17 - RESCISAO CONTRATUAL DO BENEFICIARIO COM A 

EMPRESA, razão pela qual não há se falar em manutenção dos termos da 

tutela antecipada. ANTE O EXPOSTO, opino por acolher os termos dos 

embargos de declaração opostos pela embargante, considerando a 

omissão existente na r. sentença. Desse modo, retifico a sentença alhures 

exarada, que passará a ter a seguinte redação na parte dispositiva: Ante 

o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão contida na 

inicial para: a) condenar a empresa ré a restituir a quantia de R$ 550,14 

(quinhentos e cinquenta reais e quatorze centavos) na forma simples, 

corrigida monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês a 

contar da citação; b) condenar a reclamada ao pagamento da importância 

de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, corrigida 

monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% ao 

mês, da citação, conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com 

o art. 161, § 1º do CTN. C). Revogar a medida liminar anteriormente 

concedida nos autos, mantendo seus efeitos até a data da efetiva 

exclusão do embargado como segurado do plano de saúde, qual seja, 

09/10/2015. No mais, ficam mantidas as demais determinações contidas na 

r. sentença. Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da 

Serra/MT, 29 de junho de 2018. Karla Paloma Busato Juíza Leiga Vistos 

etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 

9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz 

Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 29 de junho 

de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001835-28.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO LUIS MULLER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HITLER SANSAO SOBRINHO OAB - MT0017757A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MOVEIS ROMERA LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c.c Danos Morais, com 

pedido de medida de urgência ajuizada por Mauro Luis Muller em face de 

Móveis Romera Ltda, ambos qualificados aos autos. O reclamante informa 

que adquiriu o aparelho celular descrito na inicial no dia 19.9.2017, tendo 

este apresentado vício algum tempo após a aquisição. Informa que a 

reclamada se comprometeu a proceder a substituição, no entanto, até a 

presente data não recebeu o celular, justificando que a culpa seria dos 

Correios que havia extraviado por duas vezes o aparelho. Com tais 

argumentos requereu que a reclamada fosse compelida a entregar o 

produto descrito na Nota Fiscal nº 087.571 e ressarcimento de danos. Pela 

narrativa dos fatos e pelos documentos juntados com a inicial não se sabe 

a data em que o alegado vício ocorreu e o que pretende o reclamante, se 

pleiteia a substituição do telefone por um novo, se pleiteia a entrega do 

mesmo telefone, já que pede o produto descrito na nota fiscal ou se 

pretende a devolução do valor pago. A narrativa específica dos fatos é 

crucial para o deslinde da ação, inclusive para assegurar a defesa do 

reclamado, nos termos do art. 5º, LV, da Constituição Federal, não se 

admitindo alegações genéricas, como no presente caso. Outrossim, os 

comprovantes de endereço juntados aos autos estão em nome de 

terceiros. Assim, faculto à parte autora a emenda da inicial, no prazo de 

15 (quinze) dias, para que apresente adequadamente os fatos e 

fundamentos jurídicos do pedido, pontuando o que pretende com a 

presente ação, indicando a data do vício do produto, bem como para juntar 

aos autos comprovante de endereço em seu nome ou justificar (e 

comprovar documentalmente) qual a correlação existente com a pessoa 

que consta do comprovante de endereço juntado no Id 14402325, sob 

pena de indeferimento da petição inicial (CPC, art. 321). Intime-se. 

Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 27 de julho de 2018. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001849-12.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RONAIR CARDOSO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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SULVIANE RIGO LUSTOZA OAB - MT24651/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Nos termos do art. 320 do CPC, faculto a parte reclamante, no 

prazo de 15 (quinze dias), emendar a inicial para juntar aos autos 

comprovante de endereço em seu nome ou justificar (e comprovar 

documentalmente) qual a correlação existente com a pessoa que consta 

do comprovante de endereço juntado no Id 14418362, sob pena de 

indeferimento da petição inicial (CPC, art. 321). Intime-se. Cumpra-se. 

Tangará da Serra/MT, 27 de julho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000097-39.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA MARIA BERTOTTI ORGAN (REQUERENTE)

EMERSON DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA ROSA GOLBERTO MENEZES OAB - MT0016155A-O 

(ADVOGADO)

CAROLINE GALDINO BARREIROS OAB - MT0014167A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

 

Certifico que, decorreu o prazo sem que a parte Executada promovesse a 

satisfação voluntária do débito. Intimo a parte Exequente, para requerer o 

entender de direito, no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001785-02.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

E.L IMOBILIARIA E CONSTRUTORA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA PELEGRINI OAB - MT10059 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OZADYA CONFECCOES EIRELI - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Defiro o pedido de processamento da execução. Cite(m)-se e 

intime(m)-se os devedor(es) executado(s) para, no prazo de 03 (três) 

dias, efetuar o pagamento da dívida (Código de Processo Civil de 2015, 

art. 829). Não efetuado o pagamento no prazo acima assinalado, deverá o 

Oficial de Justiça proceder de imediato a penhora e avaliação de bens, 

lavrando-se o respectivo auto, intimando na mesma oportunidade o credor 

e o executado e, se casado for, sua esposa, da aludida penhora, caso 

recaia sobre bem imóvel (art. 829, § 1º, do Código de Processo Civil de 

2015). Providencie o exequente, sem prejuízo da intimação do executado, 

o registro da penhora no oficio imobiliário para presunção absoluta de 

conhecimento por terceiros, tudo de conformidade com o art. 844 do CPC 

de 2015. Não há necessidade de mandado judicial, bastando a exibição de 

certidão do auto ou termo de penhora no Cartório de Registro (art. 845, § 

1º, do CPC de 2015). Em seguida, cumpra-se o disposto no artigo 53, § 1º, 

da Lei 9.099/95, designando-se audiência de conciliação, quando, se 

infrutífera, deverá ser oportunizada a apresentação de embargos, ou se 

for o caso, a escolha pelo credor de uma das alternativas dos §§ 2º e 3º, 

do mesmo artigo. Não sendo opostos embargos, optando o credor pela 

alienação, designe-se data para leilão ou praça, expedindo-se editais, que 

deverão ser afixados nos locais de costume, dispensada a publicação em 

jornais se o bem penhorado for de valor inferior a vinte salários mínimos 

(Lei nº 9.099/95, art. 52, VIII). Ficam autorizados o credor, o devedor e o 

Sr. Escrivão a proceder na forma do art. 52, VII, desde que haja prévia 

autorização judicial, quanto à ultimação da alienação, podendo, ainda, o 

credor proceder a aquisição do bem na conformidade do art. 895, § 2º, do 

CPC. Deverá o exequente promover o necessário. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 27 de julho de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001781-62.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

E.L IMOBILIARIA E CONSTRUTORA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA PELEGRINI OAB - MT10059 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OZADYA CONFECCOES EIRELI - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Defiro o pedido de processamento da execução. Cite(m)-se e 

intime(m)-se os devedor(es) executado(s) para, no prazo de 03 (três) 

dias, efetuar o pagamento da dívida (Código de Processo Civil de 2015, 

art. 829). Não efetuado o pagamento no prazo acima assinalado, deverá o 

Oficial de Justiça proceder de imediato a penhora e avaliação de bens, 

lavrando-se o respectivo auto, intimando na mesma oportunidade o credor 

e o executado e, se casado for, sua esposa, da aludida penhora, caso 

recaia sobre bem imóvel (art. 829, § 1º, do Código de Processo Civil de 

2015). Providencie o exequente, sem prejuízo da intimação do executado, 

o registro da penhora no oficio imobiliário para presunção absoluta de 

conhecimento por terceiros, tudo de conformidade com o art. 844 do CPC 

de 2015. Não há necessidade de mandado judicial, bastando a exibição de 

certidão do auto ou termo de penhora no Cartório de Registro (art. 845, § 

1º, do CPC de 2015). Em seguida, cumpra-se o disposto no artigo 53, § 1º, 

da Lei 9.099/95, designando-se audiência de conciliação, quando, se 

infrutífera, deverá ser oportunizada a apresentação de embargos, ou se 

for o caso, a escolha pelo credor de uma das alternativas dos §§ 2º e 3º, 

do mesmo artigo. Não sendo opostos embargos, optando o credor pela 

alienação, designe-se data para leilão ou praça, expedindo-se editais, que 

deverão ser afixados nos locais de costume, dispensada a publicação em 

jornais se o bem penhorado for de valor inferior a vinte salários mínimos 

(Lei nº 9.099/95, art. 52, VIII). Ficam autorizados o credor, o devedor e o 

Sr. Escrivão a proceder na forma do art. 52, VII, desde que haja prévia 

autorização judicial, quanto à ultimação da alienação, podendo, ainda, o 

credor proceder a aquisição do bem na conformidade do art. 895, § 2º, do 

CPC. Deverá o exequente promover o necessário. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 27 de julho de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001831-88.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANE FATIMA DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA TENUTA PORTELA OAB - MT0010228A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Recebo a petição inicial eis que preenchidos os requisitos do art. 

319 do Código de Processo Civil de 2015. Não obstante discipline a Lei nº 

12.153/2009 (art. 7º) que, os entes públicos legitimados a figurar no polo 

passivo de demandas que tenham trâmite no Juizado Especial da Fazenda 

Pública, devem ser citados para comparecimento à audiência de 

conciliação, é fato que os representantes da Fazenda Pública raramente 

comparecem ao referido ato. A adoção do referido procedimento (que 

remete ao que está previsto na Lei nº 9.099/95), portanto, com a 

realização de um ato processual inútil e desnecessário, não preservaria a 

celeridade que deve permear procedimentos da espécie; ao contrário, 

apenas oneraria as partes e atravancaria demasiadamente a marcha 

procedimental. Considerando a forte orientação doutrinária e 

jurisprudencial no sentido de admitir-se a aplicação subsidiária do CPC ao 

microssistema dos Juizados Especiais, bem como tendo em vista que 

restarão preservados os princípios descritos no art. 2º da Lei nº 9.099/95, 

hei por bem determinar, especificamente no que tange à citação e prazo 

para resposta do reclamado, que seja observado o disposto no art. 335 do 

CPC de 2015. Assim, cite-se a parte reclamada pessoalmente (art. 6º da 

Lei nº 12.153/2009, c.c. art. 247, III, do CPC de 2015), para, querendo, 

apresentar resposta ao pedido inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, 

observado o disposto no art. 7º da Lei nº 12.153/2009 (não haverá prazo 

diferenciado para a prática de qualquer ato processual, inclusive 

apresentação de resposta ou interposição de recurso). Com a 
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apresentação da resposta ou o decurso do prazo, certifique-se e 

intime-se o reclamante para manifestação, em 05 (cinco) dias. Após, 

tornem os autos conclusos para designação de audiência de instrução ou 

julgamento antecipado da lide. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da 

Serra-MT, 30 de julho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011075-24.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO MOREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRACIELLI DE OLIVEIRA GALLEGO OAB - MT0010755A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEMES DE TOLEDO & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE OAB - MG0056543A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos etc. Defiro o pedido para levantamento do valor depositado nos 

autos. Deverá a Sra. Gestora certificar-se se o postulante possui poderes 

na procuração outorgada, se for o caso, para levantamento de valores. 

Em caso positivo, antes da expedição do alvará, nos termos do art. 1º do 

Provimento nº 68/2018, da E. Corregedoria Nacional da Justiça, intime-se a 

parte contrária a fim de que, no prazo legal, se manifeste apresentando 

eventual impugnação ou recurso. Caso não haja manifestação, a 

Secretaria deverá aguardar o prazo de 2 (dois) dias úteis após o 

esgotamento do prazo para eventual impugnação ou recurso, para só 

então expedir o alvará de levantamento. Com o levantamento, caso nada 

mais seja requerido no prazo legal, tornem os autos conclusos para 

extinção (art. 924, II, do CPC). Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

Tangará da Serra/MT, 27 de julho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000422-77.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ERICA JESIANE AGUILERA DA CONCEICAO (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:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos etc. Defiro o pedido para levantamento do valor depositado nos 

autos. Deverá a Sra. Gestora certificar-se se o postulante possui poderes 

na procuração outorgada, se for o caso, para levantamento de valores. 

Em caso positivo, antes da expedição do alvará, nos termos do art. 1º do 

Provimento nº 68/2018, da E. Corregedoria Nacional da Justiça, intime-se a 

parte contrária a fim de que, no prazo legal, se manifeste apresentando 

eventual impugnação ou recurso. Caso não haja manifestação, a 

Secretaria deverá aguardar o prazo de 2 (dois) dias úteis após o 

esgotamento do prazo para eventual impugnação ou recurso, para só 

então expedir o alvará de levantamento. Com o levantamento, caso nada 

mais seja requerido no prazo legal, tornem os autos conclusos para 

extinção (art. 924, II, do CPC). Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

Tangará da Serra/MT, 30 de julho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010956-29.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JESUS ANTONIO NUNES DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOARES MARTINAZZO OAB - MT0009925A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE RIBEIRO FUENTE CANAL OAB - MT0013578S (ADVOGADO)

LIVRADA APARECIDA GAETE OAB - MT0015117A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos etc. Defiro o pedido para levantamento do valor depositado nos 

autos. Deverá a Sra. Gestora certificar-se se o postulante possui poderes 

na procuração outorgada, se for o caso, para levantamento de valores. 

Em caso positivo, antes da expedição do alvará, nos termos do art. 1º do 

Provimento nº 68/2018, da E. Corregedoria Nacional da Justiça, intime-se a 

parte contrária a fim de que, no prazo legal, se manifeste apresentando 

eventual impugnação ou recurso. Caso não haja manifestação, a 

Secretaria deverá aguardar o prazo de 2 (dois) dias úteis após o 

esgotamento do prazo para eventual impugnação ou recurso, para só 

então expedir o alvará de levantamento. Com o levantamento, caso nada 

mais seja requerido no prazo legal, tornem os autos conclusos para 

extinção (art. 924, II, do CPC). Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

Tangará da Serra/MT, 30 de julho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010663-93.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIA ADRIANE GUSMAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HENRIQUE CRISTOVAO ALMEIDA OAB - MT0009585A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JEFERSON DE TAL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WAGNER RODRIGUES OAB - MT21475/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos etc. Defiro o pedido para levantamento do valor bloqueado no ID 

13956414. Deverá a Sra. Gestora certificar-se se o postulante possui 

poderes na procuração outorgada, se for o caso, para levantamento de 

valores. Em caso positivo, antes da expedição do alvará, nos termos do 

art. 1º do Provimento nº 68/2018, da E. Corregedoria Nacional da Justiça, 

intime-se a parte contrária a fim de que, no prazo legal, se manifeste 

apresentando eventual impugnação ou recurso. Caso não haja 

manifestação, a Secretaria deverá aguardar o prazo de 2 (dois) dias úteis 

após o esgotamento do prazo para eventual impugnação ou recurso, para 

só então expedir o alvará de levantamento. Após, INTIME-SE o exequente 

para, no prazo de 10 dias, requerer o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento, o que desde já fica determinado em caso de inércia. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 30 de julho de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010381-84.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA DE MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ROBERTO DA SILVA VALENTIM OAB - MT0017738A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LAFAIETE GONCALVES FERREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos etc. Defiro o pedido para levantamento do valor depositado nos 

autos, por tratar-se de valor incontroverso. Deverá a Sra. Gestora 

certificar-se se o postulante possui poderes na procuração outorgada, se 

for o caso, para levantamento de valores. Em caso positivo, antes da 

expedição do alvará, nos termos do art. 1º do Provimento nº 68/2018, da 

E. Corregedoria Nacional da Justiça, intime-se a parte contrária a fim de 

que, no prazo legal, se manifeste apresentando eventual impugnação ou 

recurso. Caso não haja manifestação, a Secretaria deverá aguardar o 

prazo de 2 (dois) dias úteis após o esgotamento do prazo para eventual 

impugnação ou recurso, para só então expedir o alvará de levantamento. 

Com o levantamento, aguarde-se o cumprimento da obrigação ou 

manifestação da parte exequente. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

Tangará da Serra/MT, 30 de julho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 
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Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000496-34.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PAULO XAVIER DE MELO (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:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Conforme o entendimento sufragado no Enunciado nº 166 do 

FONAJE, o juízo de admissibilidade recursal deve ser feito no primeiro grau 

de jurisdição. Certificada a tempestividade e presentes os requisitos de 

admissibilidade, recebo o(s) recurso(s) interposto(s) no efeito devolutivo 

nos termos do art. 43, da Lei nº 9.099/95. Apresentadas as contrarrazões 

pela parte contrária, ou decorrido o prazo respectivo, promovidas as 

anotações devidas, remetam-se os autos à E. Turma Recursal para 

apreciação. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra, 27 de julho de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000669-92.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ADVOCACIA BRIDI - ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEDI FIGUEIREDO BRIDI OAB - MT0009413A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando que, devidamente intimado, o executado não 

efetuou o pagamento do valor devido, nem se manifestou nos autos, 

verifico que se esgotaram todos os meios para garantir a execução, 

motivo pelo qual defiro a penhora através de bloqueio e indisponibilidade 

de contas on-line através do sistema Bacen-Jud, conforme requerimento 

formulado pelo exequente, consoante autoriza do art. 854, do Código de 

Processo Civil de 2015. No mais, deve-se observar que o art. 835, do CPC, 

prioriza que a penhora recaia sobre dinheiro. Uma vez efetivada com 

sucesso a penhora, intime-se o executado, nos termos do art. 854, § 2º, 

do CPC de 2015, inclusive para, querendo, apresentar embargos, no prazo 

de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC – Enunciado nº 142 do FONAJE), 

porquanto se trata de procedimento de cumprimento de sentença. 

Junte-se cópia do termo de penhora on-line. Caso a diligência tenha sido 

inexitosa, intime-se o exequente para manifestação, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de arquivamento, o que desde já fica determinado 

em caso de inércia. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra, 26 de julho 

de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010667-33.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR DIAS SABINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

APARECIDA MARIA VIEIRA OAB - MT0016718A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

E. E . GRUBER - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando que, devidamente intimado, o executado não 

efetuou o pagamento do valor devido, nem se manifestou nos autos, 

verifico que se esgotaram todos os meios para garantir a execução, 

motivo pelo qual defiro a penhora através de bloqueio e indisponibilidade 

de contas on-line através do sistema Bacen-Jud, conforme requerimento 

formulado pelo exequente, consoante autoriza do art. 854, do Código de 

Processo Civil de 2015. No mais, deve-se observar que o art. 835, do CPC, 

prioriza que a penhora recaia sobre dinheiro. Uma vez efetivada com 

sucesso a penhora, intime-se o executado, nos termos do art. 854, § 2º, 

do CPC de 2015, inclusive para, querendo, apresentar embargos, no prazo 

de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC – Enunciado nº 142 do FONAJE), 

porquanto se trata de procedimento de cumprimento de sentença. 

Junte-se cópia do termo de penhora on-line. Caso a diligência tenha sido 

inexitosa, intime-se o exequente para manifestação, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de arquivamento, o que desde já fica determinado 

em caso de inércia. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra, 25 de julho 

de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000827-16.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DENISE LIMA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

APARECIDA MARIA VIEIRA OAB - MT0016718A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

R. STURM EIRELI - ME (REQUERIDO)

GERALDO MARTINS CHAVES NETO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Proceda-se a retificação do polo passivo, uma vez que já 

determinado por este Juízo, devendo constar apenas o reclamado Geraldo 

Martins Chaves Neto. Considerando que o reclamante informou o 

endereço atualizado do reclamado, CITE-SE/INTIME-SE nos termos da 

decisão do ID 12519935. No tocante ao pedido de citação por hora certa, 

não há sentido algum na utilização, no âmbito dos Juizados Especiais. 

Conforme entendimento sufragado, há muito, pela jurisprudência das 

Turmas Recursais, conforme consta do Enunciado nº 5 do FONAJE, o ato 

de citação recebido no endereço da parte é plenamente válida, desde que 

identificado o seu recebedor. Por outro lado, considerando que a 

reclamante demonstrou que o reclamado, reside no endereço informado, 

DETERMINO que citação/intimação seja realizada por Oficial de Justiça, 

consignando que caso a reclamada não esteja no local, a contra-fé 

poderá ser entregue a qualquer pessoa, identificando-se adequadamente 

o recebedor. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará da 

Serra/MT, 27 de julho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001107-21.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

WELLISON VIANA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIAS HORACIO DA SILVA OAB - MT0004816A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUY FERREIRA JUNIOR OAB - MT0011278A-B (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando presentes todos os requisitos do art. 524 do Código 

de Processo Civil de 2015, defiro o pedido de processamento do 

cumprimento de sentença. Nos termos do art. 523 do Código de Processo 

Civil de 2015, transitada em julgado a sentença sem a satisfação 

voluntária do débito, intime-se o devedor pessoalmente ou por meio de seu 

advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do 

débito, acrescido das custas, se houver, sob pena de ser acrescido da 

multa de 10% (art. 523, § 1º, do CPC de 2015) e, caso não haja pagamento 

no prazo assinalado, deverá ser efetuada a penhora e avaliação de bens 

e elaborado o respectivo auto, intimando-se o executado ou o 

representante legal na pessoa de seu advogado ou, na falta deste, 

pessoalmente, por mandado ou correio, para apresentação de embargos 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC de 2015 – Enunciado 142 do 

Fonaje). Em caso de depósito espontâneo, o prazo para embargos flui a 

partir da data do depósito (Enunciado nº 156 do FONAJE). Na hipótese de 

não existir patrono constituído pelo executado nos autos, deverá a 

Secretaria observar que, no caso de se tratar de reclamado que tenha 

sido declarado revel na fase de conhecimento, a intimação deverá 

observar o disposto no art. 346 do CPC de 2015, correndo os prazos em 

cartório a partir da publicação do ato no Diário Oficial. A intimação pessoal 
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será necessária apenas após e se houver efetiva penhora. Não sendo 

opostos embargos, certifique-se, intimando-se o credor, que deverá se 

manifestar sobre uma das alternativas dos §§ 2º e 3º do art. 53 da Lei 

9.099/95 e, optando o credor pela alienação, designe-se data para leilão 

ou praça, expedindo-se editais, que deverão ser afixados nos locais de 

costume, dispensada a publicação em jornais se o bem penhorado for de 

valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 9.099/95, art. 53, VIII). Ficam 

autorizados o credor, o devedor e o Sr. Gestor a proceder na forma do 

art. 52, VIII, desde que haja prévia autorização judicial, quanto à ultimação 

da alienação, podendo, ainda, o credor proceder a aquisição do bem na 

conformidade do art. 895, § 2º, do CPC de 2015. Não cabe fixação de 

honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença no âmbito 

dos Juizados Especiais Cíveis, em face do disposto no art. 55 da Lei nº 

9.099/1995, e de acordo com a jurisprudência dominante sobre o tema 

(Enunciado nº 161 do FONAJE). Deverá o exequente promover o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará 

da Serra/MT, 30 de julho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001139-89.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARILZA SILVA DOS SANTOS - VESTUARIO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA CINTRA RASCHEJA OAB - MT0015625A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUELI GRETTER FERREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Considerando que a petição juntada no ID 14375404 trata-se da 

mesma juntada no ID 14117141 e, considerando que o pedido em questão 

já foi devidamente apreciado por este Juízo, conforme extrato juntado no 

ID 14253207, INTIME-SE a exequente para, no prazo de 10 dias, requerer o 

que entender de direito, sob pena de extinção sem resolução do mérito. 

Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 30 de julho de 2018. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001276-08.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO LUIZ BANDEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Dê-se ciência às partes do retorno destes autos da Turma 

Recursal. Transitada em julgado a sentença, providencie-se a alteração da 

classe processual junto ao sistema PJe. Caso nada seja requerido no 

prazo legal, remetam-se os autos ao arquivo procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo. Sem prejuízo, caso a parte sucumbente não seja 

beneficiária da Justiça Gratuita ou não detenha isenção legal, intime-se 

para promover o pagamento das custas processuais eventualmente 

pendentes no prazo de 05 (cinco) dias. Caso não haja o pagamento, 

providencie-se a anotação à margem da distribuição, conforme item 2.3.27 

da CNGC/MT, e encaminhem-se as peças indicadas no item 2.28.2 da 

CNGC/MT ao Departamento de Controle e Arrecadação – DCA/TJMT, para 

as providências a cargo do mencionado órgão, mencionadas no mesmo 

texto normativo. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 30 de julho 

de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011890-21.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

TANGARA SHOPPING CENTER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI OAB - MT14864/-O (ADVOGADO)

HITLER SANSAO SOBRINHO OAB - MT0017757A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA U. GOMES - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. O pedido de instauração do incidente de desconsideração da 

personalidade jurídica do ID 14354708 deverá ser autuado em apartado, 

por dependência ao processo principal. Assim, promova o exequente as 

adequações necessárias para que seja o requerimento analisado, em 10 

dias, sob pena de arquivamento, o que desde já fica determinado em caso 

de inércia. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará 

da Serra/MT, 30 de julho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000315-33.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA D ARC BALDUINO RODRIGUES (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):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Dê-se ciência às partes do retorno destes autos da Turma 

Recursal. Transitada em julgado a sentença, providencie-se a alteração da 

classe processual junto ao sistema PJe. Caso nada seja requerido no 

prazo legal, remetam-se os autos ao arquivo procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo. Sem prejuízo, caso a parte sucumbente não seja 

beneficiária da Justiça Gratuita ou não detenha isenção legal, intime-se 

para promover o pagamento das custas processuais eventualmente 

pendentes no prazo de 05 (cinco) dias. Caso não haja o pagamento, 

providencie-se a anotação à margem da distribuição, conforme item 2.3.27 

da CNGC/MT, e encaminhem-se as peças indicadas no item 2.28.2 da 

CNGC/MT ao Departamento de Controle e Arrecadação – DCA/TJMT, para 

as providências a cargo do mencionado órgão, mencionadas no mesmo 

texto normativo. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 30 de julho 

de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000718-02.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VANDA ELINA PEREIRA BOTH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA SANCHES FERREIRA DE ANDRADE OAB - MT0015154A-O 

(ADVOGADO)

JAQUELINE PERES LESSI LISANDRO OAB - MT0015343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE LUIZ DA SILVA PEREIRA OAB - GO0036921A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Defiro o pedido do ID 14380292. Designe-se nova data para 

realização de audiência de conciliação. Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se 

o necessário. Tangará da Serra/MT, 30 de julho de 2018. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000494-64.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LEODIR ANTONIO CADORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA OAB - MT0010907A-O 

(ADVOGADO)

MARIANA CRESTANI PALMA OAB - MT23195/O (ADVOGADO)

TASSIA DE AZEVEDO BORGES OAB - MT0012296A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

REJANE SILVA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADENILSON SEVERINO MARTINS OAB - MT0009807A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. No pedido do ID 12752612, o reclamante menciona que tramita 
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perante a 3ª Vara Cível desta Comarca ação de obrigação de entrega de 

coisa certa, proposta pela Sra. Rejane Silva (ora reclamada) em face do 

Sr. Leodir (ora reclamante), onde aquela pleiteia a obrigação de entrega do 

documento do veículo objeto destes autos. Verifica-se que, embora os 

pedidos em ambas as ações sejam distintos, ambas versam sobre a 

mesma causa de pedir; nestes autos o Sr. Leodir pretende a restituição do 

veículo que estaria na posse da Sra. Rejane; naqueles autos a Sra. Rejane 

busca a obtenção do documento do veículo, que alega ser de sua 

propriedade, mas que estaria na posse do Sr. Leodir. Reputam-se 

conexas duas ou mais ações, quando lhes for comum o pedido ou a 

causa de pedir. Na hipótese, a causa de pedir são próximas, tendo em 

vista que ambos alegam ser proprietários do veículo. Recomenda-se que, 

ocorrendo conexão, quando compatíveis as fases de processamento em 

que se encontrem, sejam as ações processadas e julgadas no mesmo 

juízo, a fim de evitar decisões contraditórias. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. 

JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA E JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DA 

COMARCA DE JARDIM. CONEXÃO DE AÇÃO DE RESCISÃO DE 

CONTRATO COM EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. 

PEDIDO, CAUSA DE PEDIR E PARTES DISTINTAS. AUSÊNCIA DE RISCO DE 

DECISÕES CONFLITANTES. CONFLITO PROCEDENTE. Reputam-se 

conexas duas ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa 

de pedir (art. 55, do NCPC). A reunião de processos, para julgamento 

simultâneo ou em sentença única, se impõe apenas quando há a efetiva 

possibilidade prática de ocorrerem julgamentos contraditórios nas causas. 

(TJ-MS; CC 1601368-12.2016.8.12.0000; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. 

Marcelo Câmara Rasslan; DJMS 09/02/2017; Pág. 68) NCPC, art. 55 Por 

outro lado, havendo conexão entre as ações, considera-se competente 

aquele Juízo onde a distribuição ou registro ocorreu primeiro, nos termos 

do artigo 58 c.c. o artigo 59, ambos do Código de Processo Civil. Assim 

sendo, considerando que a presente ação foi distribuída precedentemente 

à que tramita na 3ª Vara Cível desta Comarca, avoco os autos e determino 

a expedição de ofício ao referido Juízo a fim de que encaminhe o 

Processo nº 5577-78.2018.811.0055 – Código 275819. Após a reunião 

dos processos, conclusos para designação de audiência de instrução. 

Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 26 

de julho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000985-71.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO DIAS FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALIARA TEIXEIRA SGUAREZI OAB - MT22908/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Para análise do requerimento de Id 14392886 é necessário que o 

reclamante junte aos autos notas fiscais referentes aos valores gastos a 

mais no procedimento pleiteado. Assim, intime-se o reclamante para que 

junte aos autos notas fiscais referentes aos serviços nos quais pretende 

o bloqueio de valores suplementares. Com a juntada, intime-se os 

reclamados para manifestar, no prazo de 5 dias. Após, conclusos para 

deliberações. Tangará da Serra-MT, 30 de julho de 2018. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001354-65.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA FERNANDES CABRAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO SARTORI DOS SANTOS OAB - MT0017714A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(REQUERIDO)

 

Certifico a tempestividade da Contestação. Intimo a parte Reclamante para 

manifestação, em 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001342-51.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ELIDERNEI RELIQUIAS SANTOS (EXEQUENTE)

IVETE FLORES RELIQUIAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREA ROSAN DIAS FIGUEREDO ZAMAR TAQUES OAB - MT8233-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPACTA COMERCIAL LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI OAB - MT14864/-O (ADVOGADO)

HITLER SANSAO SOBRINHO OAB - MT0017757A (ADVOGADO)

 

INTIMO a Parte Exequente para querendo se manifestar, no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000209-71.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOELMA SILVANA DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRA JANE SCOTTI OAB - MT0015152A-O (ADVOGADO)

BEATRYS CASTANHEIRA OAB - MT22874 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LORENZETTI LTDA (REQUERIDO)

PORTO DESIGN IMPORTADORA LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Pretende o reclamado o cancelamento da audiência de conciliação 

designada pra o dia 02.08.2018, às 13h30, com base no art. 334, do CPC, 

aliado ao fato de que o prazo para resposta, se contado da data da 

intimação até a data da audiência, é inferior a 15 dias. Ao contrário do que 

sustenta a reclamada, não se aplica ao procedimento da Lei 9.099/95 o 

prazo mínimo de 20 dias entre o recebimento da citação/intimação e a 

audiência, previsto no art. 334 do CPC. Não há que se falar na aplicação 

dos referidos prazos no âmbito dos Juizados Especiais, que é regulado 

por lei própria, aplicando-se o CPC apenas supletivamente. Sobre o tema 

em específico, o entendimento jurisprudencial, consubstanciado no 

enunciado 509 do FPPC (Forum Permanente de Processualistas Civis): 

Enunciado 509 – (art. 334; Lei 9.099/95) Sem prejuízo da adoção das 

técnicas de conciliação e mediação, não se aplicam no âmbito dos 

juizados especiais os prazos previstos no art. 334 (Grupo: Impacto nos 

Juizados e nos procedimentos especiais da legislação extravagante). Há 

na Lei nº 9099/1995 regramento próprio acerca da solenidade de 

conciliação. O art. 16 da referida Lei dispõe, inclusive, que a audiência de 

conciliação deve se realizar dentro do prazo de 15 dias após o registro do 

pedido, de modo que, também por este motivo, o disposto no art. 334 é 

absolutamente incompatível com o procedimento do Juizado Especial Cível. 

Não bastasse, verifica-se que a parte foi intimada no dia 26.07.2018 para 

a audiência de conciliação, que foi designada para o dia 02.08.2018, às 

13h30, portanto com tempo suficiente para comparecimento à solenidade. 

Além disso, ao contrário do que afirma, ainda não está correndo qualquer 

prazo para elaboração da peça defensiva; a intimação é no sentido de 

comparecimento à sessão de conciliação. Apenas isso. Não havendo 

acordo, o prazo para a defesa começará a fluir a partir da realização do 

ato de conciliação (aplicando-se o entendimento do Enunciado 10 do 

Fonaje -- apresentação da contestação até a audiência de instrução -- ou 

no prazo de 5 dias caso não seja necessária a instrução). Logo, o prazo 

de 07 dias desde a citação/intimação se mostra razoável e suficiente para 

propiciar o comparecimento da parte à referida solenidade. Assim sendo, 

INDEFIRO o pedido do ID 14403866, mantendo a data designada para a 

audiência de conciliação. Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

Tangará da Serra/MT, 30 de julho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001875-10.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCILENE APARECIDA TEIXEIRA FRANCO OAB - MT0012315A-O 

(ADVOGADO)

DANIELLY FERREIRA LIMA OAB - MT0018068A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. O reclamante informa na inicial que está sendo cobrado por 

débitos posteriores ao trancamento da matrícula no curso, no entanto, não 

junta nenhum documento comprovando a referida rescisão contratual. 

Para melhor análise do pedido liminar, nos termos do art. 320 do CPC, 

faculto a parte reclamante, no prazo de 15 (quinze ) dias, emendar a inicial 

para juntar aos autos documento que demonstre a data do trancamento do 

curso informado nos autos, sob pena de indeferimento da petição inicial 

(art. 321, do CPC). Tangará da Serra-MT, 30 de julho de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000924-16.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LOJA ELDER - COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA VIEIRA BARBOSA OAB - MT0022347S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARNOBIO SOARES PINTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Considerando que no despacho do ID 14289477, já constou 

determinação para citação/intimação do executado no endereço constante 

no extrato anexo, se faz desnecessária a conclusão dos autos para 

análise do pedido do ID 14392668. Assim, CUMPRA-SE nos termos 

daquele despacho. Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 30 de 

julho de2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010850-04.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRACIELLI DE OLIVEIRA GALLEGO OAB - MT0010755A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MONACO MOTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO TURBINO NEVES OAB - MT0012454A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando que, devidamente intimado, o executado não 

efetuou o pagamento do valor devido, nem se manifestou nos autos, 

verifico que se esgotaram todos os meios para garantir a execução, 

motivo pelo qual defiro a penhora através de bloqueio e indisponibilidade 

de contas on-line através do sistema Bacen-Jud, conforme requerimento 

formulado pelo exequente, consoante autoriza do art. 854, do Código de 

Processo Civil de 2015. No mais, deve-se observar que o art. 835, do CPC, 

prioriza que a penhora recaia sobre dinheiro. Uma vez efetivada com 

sucesso a penhora, intime-se o executado, nos termos do art. 854, § 2º, 

do CPC de 2015, inclusive para, querendo, apresentar embargos, no prazo 

de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC – Enunciado nº 142 do FONAJE), 

porquanto se trata de procedimento de cumprimento de sentença. 

Junte-se cópia do termo de penhora on-line. Sem prejuízo da determinação 

supra, OFICIE-SE ao Detran para que providencie a transferência do 

veiculo HONDA/NX 200, ano de fabricação 1999, Placa JYZ 1254, 

observando as diretrizes da sentença do ID 9580998. Antes da expedição 

do ofício, no entanto, deverá o reclamante cumprir o disposto na sentença, 

indicando precisamente a data da tradição do veículo, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de arquivamento, o que desde já fica determinado 

em caso de inércia. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra, 26 de julho 

de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011638-81.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

AYLLA CRISTINE FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA PASSAMANI DE OLIVEIRA OAB - MT0017758A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMANUEL BORGES DE BRITO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando que, devidamente intimado, o executado não 

efetuou o pagamento do valor devido, nem se manifestou nos autos, 

verifico que se esgotaram todos os meios para garantir a execução, 

motivo pelo qual defiro a penhora através de bloqueio e indisponibilidade 

de contas on-line através do sistema Bacen-Jud, conforme requerimento 

formulado pelo exequente, consoante autoriza do art. 854, do Código de 

Processo Civil de 2015. No mais, deve-se observar que o art. 835, do CPC, 

prioriza que a penhora recaia sobre dinheiro. Uma vez efetivada com 

sucesso a penhora, intime-se o executado, nos termos do art. 854, § 2º, 

do CPC de 2015, inclusive para, querendo, apresentar embargos, no prazo 

de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC – Enunciado nº 142 do FONAJE), 

porquanto se trata de procedimento de cumprimento de sentença. 

Junte-se cópia do termo de penhora on-line. Caso a diligência tenha sido 

inexitosa, intime-se o exequente para manifestação, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de arquivamento, o que desde já fica determinado 

em caso de inércia. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra, 26 de julho 

de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001866-48.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO FRANCISCO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO DOS SANTOS TURATI OAB - MT0015179A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Do disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, verifica-se 

que são requisitos imprescindíveis à concessão da medida almejada pelo 

reclamante, o pedido, a demonstração da probabilidade de êxito na 

demanda e o fundado receio de dano. Não obstante, faz-se necessário 

também a análise quanto à possibilidade de reversão da medida 

eventualmente deferida, sendo somente nessa hipótese possível o 

deferimento do pleito. A probabilidade do direito se relaciona com a 

adequação do alegado com o direito lesado, ou seja, é a análise feita em 

sede de confronto entre o caso em questão com teor da norma violada, ou 

passível de violação, juntamente com a análise das provas existentes, que 

não devem ser equívocas. Já o perigo da demora no provimento 

jurisdicional consiste na inviabilização do efetivo exercício do direito caso 

haja um retardar no provimento jurisdicional. Em juízo de rasa cognição, 

verifico presentes os requisitos para a concessão da medida de urgência 

almejada. O reclamante informa que desde agosto de 2017 sua linha 

telefônica encontra-se bloqueada, ao passo que vem efetuando o 

pagamento do plano contratado até a presente data. Com efeito, o 

reclamante juntou nos autos a reclamação juntada no Id 14432374, 

demonstrando que tentou a reativação da linha telefônica citada na inicial 

extrajudicialmente, tendo a reclamada se mantido inerte. Por outro lado, 

juntou diversos comprovantes de pagamento, demonstrando que a 

reclamada não deixou de efetuar cobranças relativas à linha telefone, 

mesmo estando o serviço bloqueado. A jurisprudência, nesses casos tem 

tratado a conduta como abusiva e alheia aos ditames do Código de Defesa 

do Consumidor: CONSUMIDOR. TELEFONIA MÓVEL. REPETIÇÃO DE 

INDÉBITO. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA DE 

VALORES REFERENTES À MENSALIDADE DE TELEFONE CELULAR. 

BLOQUEIO INDEVIDO DA LINHA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. 

QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. 1. A ré agiu com culpa ao bloquear 

e continuar efetuando cobranças pelos itens expressamente contestados 

pela autora, inclusive junto a ANATEL. Deixando de tomar as cautelas 

necessárias, deve a ré arcar com despesas oriundas de sua desídia. 2. 

Restando indevida a cobrança pelos itens contestados devido à 

verossimilhança dos fatos alegados pela autora, não sendo estes 

devidamente impugnados pela ré, deve esta emitir novas faturas para os 

meses de 12/2009 e 03/2010, excluindo os itens contestados (fls. 28, 37 e 

38). 3. O bloqueio indevido da linha telefônica, somado às cobranças 

indevidas, ao contrário do que alega a recorrente, por si só, geram 

constrangimento de ordem moral ao consumidor, na medida em que fica 

impossibilitado de originar e receber chamadas de seu telefone. Tal 
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circunstância representa violação ao seu direito à honra, por ser a 

telefonia móvel serviço de primeira necessidade. 4. O quantum 

indenizatório fixado na sentença (R$ 1.500,00) merece ser mantido, pois 

observados os critérios da proporcionalidade e da razoabilidade. 

Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. Recurso improvido. 

(Recurso Cível Nº 71002878866, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Ricardo Torres Hermann, Julgado em 31/03/2011). 

(grifos) Portanto, analisadas as alegações apresentadas, aliadas aos 

documentos atrelados à inicial, conclui-se que subsistem os requisitos 

ensejadores da concessão da tutela antecipada, pela suficiência das 

provas apresentadas até este momento. Em razão disso, revela-se muito 

mais prudente deferir-se a medida postulada já nesta sede porque do 

contrário, se efetivamente o bloqueio for indevido, o reclamante terá 

suportado um prejuízo de grande monta; por outro lado, porém, se o 

pedido for julgado improcedente, o cancelamento da linha poderá ser 

perfeitamente realizado sem que isso implique em significativo prejuízo à 

empresa reclamada. Verifico a ausência de perigo de irreversibilidade da 

medida, uma vez que a qualquer tempo e até por ocasião do julgamento 

final, poderá perfeitamente ser revogada esta decisão. Com essas 

razões, presentes os requisitos do art. 300, do CPC, antecipando um dos 

efeitos da sentença final, DEFIRO a tutela de urgência a fim de determinar 

que a reclamada reative os serviços da linha telefônica nº (65) 

99956-9177, no prazo de 10 dias, sob pena de multa diária que fixo em R$ 

300,00 (trezentos reais) até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais). 

Recebo a petição inicial, tendo em vista que estão preenchidos os 

requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil de 2015. Designe-se 

audiência de conciliação. Cite-se a parte promovida preferencialmente por 

correspondência com aviso de recepção, intimando-a também para 

comparecimento à audiência de conciliação. A correspondência ou 

contra-fé recebida no endereço da parte é eficaz para efeito de citação, 

desde que identificado o seu recebedor (Enunciado nº 5 do FONAJE). Na 

correspondência/mandado de citação/intimação deverá constar a 

advertência de que o não comparecimento da parte promovida na 

audiência de conciliação importará em sua revelia e presunção de 

veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95), bem 

como que o prazo de 05 (cinco) dias para a oferta de resposta fluirá a 

partir da audiência de conciliação, caso não haja composição amigável no 

referido ato e as partes dispensem a produção de provas em audiência de 

instrução e julgamento. Caso as partes manifestem o desejo de produzir 

provas em audiência de instrução, o prazo fatal para a oferta de resposta 

escrita ou oral será a data da audiência de instrução e julgamento. 

Intime(m)-se o(a)(s) promovente(s), consignando no mandado que o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo 

sem resolução do mérito e arquivamento do feito, nos termos do art. 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas processuais. 

Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra-MT, 30 de julho de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000728-46.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

J. DEISE DO NASCIMENTO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA VIEIRA BARBOSA OAB - MT0022347S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDEIR DA SILVA NOVAIS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. O disposto no art. 833, IV, do CPC de 2015, não pode servir de 

escudo protetor à inadimplência, de forma a que, tratando-se de devedor 

que recebe proventos de aposentadoria, se veja totalmente imune às 

conseqüências do débito assumido, tornando vazia a finalidade legal de 

satisfação do credor e da solução do conflito posto em Juízo. Essa 

assertiva se aplica com ainda maior amplitude no âmbito dos Juizados 

Especiais, diante dos seus princípios próprios, em especial o princípio da 

efetividade, segundo o qual o processo deve apresentar-se como 

instrumento apto para resolver o litígio. Por outro lado, o executado deve 

responder por seus débitos sem, no entanto, sem comprometer o seu 

sustento e de sua família, de modo que a execução, ex vi legis, deve ser 

procedida de maneira que menos lhe seja gravosa. A impenhorabilidade 

prevista no art. 833, IV, do CPC, em nosso sentir, abrange tão-somente o 

provento de aposentadoria pago mensalmente ao devedor destinado ao 

seu sustento e da sua família. Assim, o limite de 30% sobre a 

aposentadoria do devedor pode ser penhorado, ainda mais porque os 

honorários advocatícios cobrados tratam-se de crédito de natureza 

alimentícia. A jurisprudência é iterativa nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. 

RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA 

ALIMENTAR. PENHORABILIDADE DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. 

DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. 

AUSÊNCIA. 1. O caráter absoluto da impenhorabilidade dos vencimentos, 

soldos e salários (dentre outras verbas destinadas à remuneração do 

trabalho) é excepcionado pelo § 2º do art. 649 do CPC, quando se tratar 

de penhora para pagamento de prestações alimentícias. 2. Os honorários 

advocatícios, contratuais ou sucumbenciais, têm natureza alimentícia. 3. 

Assim, é possível a penhora de verbas remuneratórias para pagamento de 

honorários advocatícios. 4. O dissídio jurisprudencial deve ser 

comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre 

situações fáticas idênticas. 5. Negado provimento ao recurso especial. 

(REsp 1365469/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 18/6/2013, DJe 26/6/2013). (Grifado). JECCBA-0021971) 

MANDADO DE SEGURANÇA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. 

PENHORA ON-LINE EM CONTA-CORRENTE DA DEVEDORA. ESGOTADOS 

TODOS OS MEIOS PARA A SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. A 

IMPENHORABILIDADE SOBRE OS RENDIMENTOS NÃO PODE SER VISTA 

COMO REGRA ABSOLUTA. Deve ser examinada à luz da situação em 

concreto e analisada em harmonia com o princípio da efetividade da 

justiça. Possibilidade de recair a constrição sobre percentual do valor do 

salário. Limitação a 30% dos valores depositados. Segurança denegada. 

(Processo nº 0000056-33.2013.805.9000-1, 4ª Turma Recursal dos 

Juizados Especiais Cíveis e Criminais/BA, Rel. Martha Cavalcanti Silva de 

Oliveira. unânime, DJe 12.08.2013). AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO 

PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PENHORA SOBRE OS VENCIMENTOS 

PREVIDENCIÁRIOS AUFERIDOS PELA AGRAVANTE. DECISÃO 

TRANSITADA EM JULGADO. PEDIDOS DE REDUÇÃO DO PERCENTUAL 

FIXADO E DE SUSPENSÃO PELO PRAZO DE 12 MESES INDEFERIDOS. - 

Diante do trânsito em julgado da decisão que deferiu a penhora sobre 

parte dos proventos de aposentadoria da agravante, inviável a 

modificação dessa decisão diante dos efeitos da coisa julgada. - A 

penhora com fixação do percentual de 5% sobre o benefício não se 

mostra excessiva e nem causadora de grave prejuízo ao sustento da 

agravante, razão pela qual merece ser mantida. - O pedido de suspensão 

temporária da constrição carece de fundamento legal. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. (Agravo de Instrumento Nº 

70065811143, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Gelson Rolim Stocker, Julgado em 28/07/2015). JECCRO-0001651) 

EMBARGOS À EXECUÇÃO. PENHORABILIDADE E BLOQUEIO DO 

SALÁRIO. PERCENTUAL RAZOÁVEL. POSSIBILIDADE. A 

impenhorabilidade do salário é a regra, porém, deve-se ponderar caso a 

caso, diante da relativização dos princípios, a fim de observar o princípio 

da dignidade da pessoa, mas também possibilitar o cumprimento do 

negócio jurídico entabulado entre as partes. Recaindo a penhora em 

percentual razoável, não implicando prejuízo do sustento do devedor e de 

sua família, deve esta ser mantida, face o dever de cumprimento das 

o b r i g a ç õ e s  p a c t u a d a s .  ( R e c u r s o  I n o m i n a d o  n º 

1001956-42.2010.8.22.0601, Turma Recursal de Porto Velho dos Juizados 

Especiais Cíveis e Criminais/RO, Rel. Franklin Vieira dos Santos. j. 

10.05.2013, unânime, DJe 15.05.2013). Com tais considerações, DEFIRO o 

requerimento de fl. 156, DETERMINANDO a expedição de ofício ao 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, para que proceda o 

desconto correspondente a 30% (trinta por cento) dos proventos líquidos 

do beneficio recebidos pelo executado, mensalmente, devendo os valores 

serem depositados na Conta Única do Poder Judiciário, até o limite do valor 

exequendo. Uma vez efetivada com sucesso a penhora, com o bloqueio 

de valores até o limite ora estabelecido, certifique-se, lavre-se o 

respectivo termo e designe-se data para audiência de conciliação (art. 53 

e §§, da Lei nº 9.099/95). Caso não a diligência tenha sido inexitosa, 

intime-se o exequente para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção e arquivamento. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da 

Serra/MT, 30 de julho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito 

137-65.2016 VISTOS. O disposto no art. 833, IV, do CPC de 2015, não 

pode servir de escudo protetor à inadimplência, de forma a que, 

tratando-se de devedor que recebe proventos de aposentadoria, se veja 

totalmente imune às conseqüências do débito assumido, tornando vazia a 
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finalidade legal de satisfação do credor e da solução do conflito posto em 

Juízo. Essa assertiva se aplica com ainda maior amplitude no âmbito dos 

Juizados Especiais, diante dos seus princípios próprios, em especial o 

princípio da efetividade, segundo o qual o processo deve apresentar-se 

como instrumento apto para resolver o litígio. Por outro lado, o executado 

deve responder por seus débitos sem, no entanto, sem comprometer o 

seu sustento e de sua família, de modo que a execução, ex vi legis, deve 

ser procedida de maneira que menos lhe seja gravosa. A 

impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, em nosso sentir, 

abrange tão-somente o provento de aposentadoria pago mensalmente ao 

devedor destinado ao seu sustento e da sua família. Assim, o limite de 

30% sobre a aposentadoria do devedor pode ser penhorado, ainda mais 

porque os honorários advocatícios cobrados tratam-se de crédito de 

natureza alimentícia. A jurisprudência é iterativa nesse sentido: 

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR. PENHORABILIDADE DA 

REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO 

ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. 1. O caráter absoluto da 

impenhorabilidade dos vencimentos, soldos e salários (dentre outras 

verbas destinadas à remuneração do trabalho) é excepcionado pelo § 2º 

do art. 649 do CPC, quando se tratar de penhora para pagamento de 

prestações alimentícias. 2. Os honorários advocatícios, contratuais ou 

sucumbenciais, têm natureza alimentícia. 3. Assim, é possível a penhora 

de verbas remuneratórias para pagamento de honorários advocatícios. 4. 

O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico 

entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas. 5. Negado 

provimento ao recurso especial. (REsp 1365469/MG, Rel. Ministra NANCY 

ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/6/2013, DJe 26/6/2013). 

(Grifado). JECCBA-0021971) MANDADO DE SEGURANÇA. EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA ON-LINE EM CONTA-CORRENTE DA 

DEVEDORA. ESGOTADOS TODOS OS MEIOS PARA A SATISFAÇÃO DO 

CRÉDITO. A IMPENHORABILIDADE SOBRE OS RENDIMENTOS NÃO PODE 

SER VISTA COMO REGRA ABSOLUTA. Deve ser examinada à luz da 

situação em concreto e analisada em harmonia com o princípio da 

efetividade da justiça. Possibilidade de recair a constrição sobre 

percentual do valor do salário. Limitação a 30% dos valores depositados. 

Segurança denegada. (Processo nº 0000056-33.2013.805.9000-1, 4ª 

Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais/BA, Rel. Martha 

Cavalcanti Silva de Oliveira. unânime, DJe 12.08.2013). AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PENHORA 

SOBRE OS VENCIMENTOS PREVIDENCIÁRIOS AUFERIDOS PELA 

AGRAVANTE. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. PEDIDOS DE 

REDUÇÃO DO PERCENTUAL FIXADO E DE SUSPENSÃO PELO PRAZO DE 

12 MESES INDEFERIDOS. - Diante do trânsito em julgado da decisão que 

deferiu a penhora sobre parte dos proventos de aposentadoria da 

agravante, inviável a modificação dessa decisão diante dos efeitos da 

coisa julgada. - A penhora com fixação do percentual de 5% sobre o 

benefício não se mostra excessiva e nem causadora de grave prejuízo ao 

sustento da agravante, razão pela qual merece ser mantida. - O pedido de 

suspensão temporária da constrição carece de fundamento legal. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. (Agravo de 

Instrumento Nº 70065811143, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Julgado em 28/07/2015). 

JECCRO-0001651) EMBARGOS À EXECUÇÃO. PENHORABILIDADE E 

BLOQUEIO DO SALÁRIO. PERCENTUAL RAZOÁVEL. POSSIBILIDADE. A 

impenhorabilidade do salário é a regra, porém, deve-se ponderar caso a 

caso, diante da relativização dos princípios, a fim de observar o princípio 

da dignidade da pessoa, mas também possibilitar o cumprimento do 

negócio jurídico entabulado entre as partes. Recaindo a penhora em 

percentual razoável, não implicando prejuízo do sustento do devedor e de 

sua família, deve esta ser mantida, face o dever de cumprimento das 

o b r i g a ç õ e s  p a c t u a d a s .  ( R e c u r s o  I n o m i n a d o  n º 

1001956-42.2010.8.22.0601, Turma Recursal de Porto Velho dos Juizados 

Especiais Cíveis e Criminais/RO, Rel. Franklin Vieira dos Santos. j. 

10.05.2013, unânime, DJe 15.05.2013). Com tais considerações, DEFIRO o 

requerimento de fl. 156, DETERMINANDO a expedição de ofício ao 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, para que proceda o 

desconto correspondente a 30% (trinta por cento) dos proventos líquidos 

da aposentadoria do executado, mensalmente, devendo os valores serem 

depositados na Conta Única do Poder Judiciário, até o limite do valor 

exequendo (R$ 6.447,93). Uma vez efetivada com sucesso a penhora, 

intime-se o executado, nos termos do art. 854, § 2º, do CPC de 2015, 

inclusive para, querendo, apresentar embargos, no prazo de 15 (quinze) 

dias (art. 915 do CPC – Enunciado nº 142 do FONAJE), porquanto se trata 

de procedimento de cumprimento de sentença. Junte-se cópia do termo de 

penhora on-line. Caso a diligência tenha sido inexitosa, intime-se o 

exequente para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

arquivamento, o que desde já fica determinado em caso de inércia. 

Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra, 19 de janeiro de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000890-41.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LOJA ELDER - COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA VIEIRA BARBOSA OAB - MT0022347S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TATIANE LINO DUARTE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. O disposto no art. 833, IV, do CPC de 2015, não pode servir de 

escudo protetor à inadimplência, de forma a que, tratando-se de devedor 

assalariado, se veja totalmente imune às consequências do débito 

assumido, tornando vazia a finalidade legal de satisfação do credor e da 

solução do conflito posto em Juízo. Essa assertiva se aplica com ainda 

maior amplitude no âmbito dos Juizados Especiais, diante dos seus 

princípios próprios, em especial o princípio da efetividade, segundo o qual 

o processo deve apresentar-se como instrumento apto para resolver o 

litígio. Por outro lado, o executado deve responder por seus débitos sem, 

no entanto, comprometer o seu sustento e de sua família, de modo que a 

execução, ex vi legis, deve ser procedida de maneira que menos lhe seja 

gravosa. A impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, em nosso 

sentir, abrange tão-somente o salário pago mensalmente ao devedor 

destinado ao seu sustento e da sua família. Assim, o limite de 30% sobre o 

salário do devedor pode ser penhorado, ainda mais no caso como o em 

apreço, em que o valor bloqueado foi insuficiente para o pagamento do 

crédito exequendo. A jurisprudência é iterativa nesse sentido: 

JECCAM-0000235) JUIZADOS ESPECIAIS. IMPUGNAÇÃO AO 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORABILIDADE DE CONTA SALÁRIO 

PARA CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. ART. 649 DO CPC. POSSIBILIDADE 

DE PENHORA DE PERCENTUAL DE 30% QUANDO NÃO DEMONSTRADO 

QUE A CONTA É EXCLUSIVAMENTE DESTINADA A SALÁRIO, SENDO 

UTILIZADA COMO CONTA-CORRENTE PARA RECEBIMENTO DE OUTROS 

VALORES. ARTS. 655-A, § 2º, E 656, § 2º, TODOS DO CPC. RESERVA DO 

NECESSÁRIO À SOBREVIVÊNCIA DO DEVEDOR, BEM COMO, À 

SATISFAÇÃO DA CREDORA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 

RECURSO PROVIDO EM PARTE. (Recurso Inominado nº 

0210093-25.2011.8.04.0015, 3ª Turma Recursal dos Juizados 

Especiais/AM, Rel. Rogério José da Costa Vieira. j. 27.09.2013). 

JECCBA-0021971) MANDADO DE SEGURANÇA. EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL. PENHORA ON-LINE EM CONTA-CORRENTE DA 

DEVEDORA. ESGOTADOS TODOS OS MEIOS PARA A SATISFAÇÃO DO 

CRÉDITO. A IMPENHORABILIDADE SOBRE OS RENDIMENTOS NÃO PODE 

SER VISTA COMO REGRA ABSOLUTA. Deve ser examinada à luz da 

situação em concreto e analisada em harmonia com o princípio da 

efetividade da justiça. Possibilidade de recair a constrição sobre 

percentual do valor do salário. Limitação a 30% dos valores depositados. 

Segurança denegada. (Processo nº 0000056-33.2013.805.9000-1, 4ª 

Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais/BA, Rel. Martha 

Cavalcanti Silva de Oliveira. unânime, DJe 12.08.2013). JECCMT-005681) 

SÚMULA DO JULGAMENTO (ART. 46 DA LEI 9.099/95) - RECURSO 

INOMINADO - EXECUÇÃO DE SENTENÇA - DÉBITO INCONTROVERSO - 

EMBARGOS À EXECUÇÃO - ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE 

SALÁRIO - PENHORA MANTIDA NO PERCENTUAL DE TRINTA POR CENTO 

DOS PROVENTOS - ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL - APLICAÇÃO 

ANALÓGICA DO DECRETO FEDERAL 4.961/04 C/C ART. 45 DA LEI 

8.112/90 - SENTENÇA MANTIDA EM SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS - 

RECURSO IMPROVIDO. Não se revela ilegal vincular, mediante penhora, o 

pagamento de débito incontroverso, consubstanciado em sentença 

condenatória transitada em julgado, ao percentual de 30% (trinta por 

cento) dos proventos do devedor, em interpretação analógica ao Decreto 

Federal 4.961/2004 c/c art. 45 da Lei 8.112/90. Recurso improvido. A parte 
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recorrente pagará as custas processuais e honorários de advogado, que 

fixo em 20% sobre o valor da causa, verbas cuja exigibilidade fica 

condicionada à comprovação de que, no lapso de 05 (cinco) anos, cesse 

sua condição de pessoal legalmente pobre - Lei nº 1.060/50, art. 12. 

(Recurso Cível Inominado nº 4/2012, Turma Recursal Única dos Juizados 

Especiais Cíveis e Criminais/MT, Rel. João Bosco Soares da Silva. j. 

05.07.2012, unânime, DJe 15.08.2012). JECCRO-0001651) EMBARGOS À 

EXECUÇÃO. PENHORABILIDADE E BLOQUEIO DO SALÁRIO. PERCENTUAL 

RAZOÁVEL. POSSIBILIDADE. A impenhorabilidade do salário é a regra, 

porém, deve-se ponderar caso a caso, diante da relativização dos 

princípios, a fim de observar o princípio da dignidade da pessoa, mas 

também possibilitar o cumprimento do negócio jurídico entabulado entre as 

partes. Recaindo a penhora em percentual razoável, não implicando 

prejuízo do sustento do devedor e de sua família, deve esta ser mantida, 

face o dever de cumprimento das obrigações pactuadas. (Recurso 

Inominado nº 1001956-42.2010.8.22.0601, Turma Recursal de Porto Velho 

dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais/RO, Rel. Franklin Vieira dos 

Santos. j. 10.05.2013, unânime, DJe 15.05.2013). Com tais considerações, 

DEFIRO o requerimento formulado no ID 14391615, determinando a 

expedição de ofício ao empregador do executado, sendo a empresa 

SEARA ALIMENTOS (antiga Anhambi), localizada no endereço informado 

nos autos, para que proceda depósito mensal na Conta Única do Poder 

Judiciário, do valor correspondente a 30% (trinta por cento) da 

remuneração líquida do devedor, até o limite do valor exequendo. Uma vez 

efetivada com sucesso a penhora e alcançado o valor devido, intime-se o 

executado, nos termos do art. 854, § 2º, do CPC de 2015 e designe-se 

data para audiência de conciliação (art. 53 e §§, da Lei nº 9.099/95). 

Junte-se cópia do termo de penhora on-line. Caso a diligência tenha sido 

inexitosa, intime-se o exequente para manifestação, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito. 

Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra, 30 de julho de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000598-56.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO EDVALDO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CORREA BRAGA FILHO OAB - MT0016482A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO VINICIUS COSTA PEREIRA OAB - RJ0084367A (ADVOGADO)

PAULO FERNANDO SCHNEIDER OAB - MT0008117A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Conforme o entendimento sufragado no Enunciado nº 166 do 

FONAJE, o juízo de admissibilidade recursal deve ser feito no primeiro grau 

de jurisdição. Certificada a tempestividade e presentes os requisitos de 

admissibilidade, recebo o(s) recurso(s) interposto(s) no efeito devolutivo 

nos termos do art. 43, da Lei nº 9.099/95. Apresentadas as contrarrazões 

pela parte contrária, ou decorrido o prazo respectivo, promovidas as 

anotações devidas, remetam-se os autos à E. Turma Recursal para 

apreciação. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra, 27 de julho 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: 1002395-34.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ONIVALDO DOMINGOS VANI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO)

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (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: 

1002395-34.2017.8.11.0045 VALOR DA CAUSA:R$ 11.244,00 AUTOR: 

ONIVALDO DOMINGOS VANI RÉU: INSTITUTO NACIONAL DA 

SEGURIDADE SOCIAL - INSS Intimação do advogado da parte autora 

acerca da perícia agendada para 08.08.2018, conforme ID anterior, 

devendo informar a parte autora para comparecimento. Lucas do Rio 

Verde - MT, 30 de julho 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: 1002395-34.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ONIVALDO DOMINGOS VANI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO)

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (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: 

1002395-34.2017.8.11.0045 VALOR DA CAUSA:R$ 11.244,00 AUTOR: 

ONIVALDO DOMINGOS VANI RÉU: INSTITUTO NACIONAL DA 

SEGURIDADE SOCIAL - INSS Intimação do advogado da parte autora 

acerca da perícia agendada para 08.08.2018, conforme ID anterior, 

devendo informar a parte autora para comparecimento. Lucas do Rio 

Verde - MT, 30 de julho 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: 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 da advogada da parte autora acerca da perícia 

agendada para o dia 08.08.2018, conforme ID anterior, devendo informar a 

parte autora para comparecimento. Lucas do Rio Verde - MT, 30 de julho 

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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000095-36.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO APIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE In t imação NÚMERO DO PROCESSO: 

1000095-36.2016.8.11.0045 VALOR DA CAUSA:R$ 20.000,00 

REQUERENTE: ADRIANO APIO REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da 

perícia agendada para o dia 15.08.2018, conforme ID anterior, devendo 

informar a parte autora para comparecimento. Lucas do Rio Verde - MT, 

30 de julho de 2018. Leila Cristina de Lima Gomes Gestora Judiciária Sede 

do juízo e Informações: Av. Mato Grosso, 1912-S, Bairro: Jardim das 
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Palmeiras, Cidade: Lucas do Rio Verde-MT Cep:78455000 - Fone: (65) 

3549-2787.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 85930 Nr: 5592-87.2012.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CCRLDRV-S

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDPAECVLM, VMR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE CHEKERDEMIAN - 

OAB:MT/11876-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, intimo o autor para que, impulsione o feito no prazo 

de 15(quinze) dias.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002270-03.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MIKAELY DOS SANTOS PEREIRA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

DARIO DE AVILA PEREIRA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO ROBERTO CASSIMIRO DE MENDONCA OAB - SC11625 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE SENTENÇA Processo: 1002270-03.2016.8.11.0045. AUTOR: 

MIKAELY DOS SANTOS PEREIRA RÉU: DARIO DE AVILA PEREIRA “Vistos 

etc. 1. MIKAELY DOS SANTOS PEREIRA, ajuizou a presente Ação de 

Alimentos em face de DÁRIO DE AVILA PEREIRA, ambos qualificados nos 

autos, postulando a fixação de pensão alimentícia em seu favor, no valor 

de 45,45% do salário mínimo vigente, sob a alegação que está cursando 

faculdade à distância e como mora em fazenda, no momento não possui 

condições de trabalhar. Arbitrados provisoriamente os alimentos no 

importe de 30% do salário mínimo (Id. 3001273), o requerido devidamente 

citado apresentou contestação (Id. 9027808), alegando estar 

desempregado, por motivo de saúde, estando parcialmente debilitado e 

não conseguindo emprego com carteira assinada. Alega que para 

sobreviver realiza pequenos trabalhos (bicos) e tem uma renda média de 

R$ 1.000,00 (um mil reais). Ao final oferta a título de alimentos o percentual 

correspondente à 21,05% do salário mínimo vigente, o que corresponde a 

quantia de R$ 201,45 (duzentos e um reais e quarenta e cinco centavos). 

No presente ato foi ouvida a requerente. É o breve relato. FUNDAMENTO. 

DECIDO. 2. Consoante se extrai dos autos, o requerido foi citado, tomando 

conhecimento da ação, bem como foi intimado para comparecer e produzir 

sua defesa, quedando-se silente. Tem-se, pois, que o 

não-comparecimento do requerido à audiência importa em revelia e 

confissão quanto à matéria de fato, que se presume verdadeira como 

alegada (Lei nº 5.478/68, art. 7º, e CPC, art. 319), de modo que, como 

esses fatos levam às consequências jurídicas pleiteadas, o pedido 

delineado merece parcial acolhida. O sustento e educação dos filhos 

mostra-se como verdadeiro dever familiar expresso no artigo 1566, IV, do 

Código Civil e enfatizado nos artigos 1634, I do Código Civil e 229 da 

Constituição Federal. Decorre do poder familiar e deve ser cumprido 

incondicionalmente, subsistindo independentemente do estado de 

necessidade do filho. A decisão final dever ser norteada à luz do 

tradicional binômio necessidade/possibilidade, sendo que, pelas 

informações e documentos coligidos aos autos, e levando-se em conta 

que o requerido é, segundo informado pela menor, pedreiro, e não 

sustenta outros filhos, embora tenha constituído união estável com outra 

pessoa, bem como considerando que os gastos por ela declinados não 

são de expressiva monta, tenho que os alimentos devem ser fixados num 

valor que torne possível para o requerido o efetivo pagamento e, ao 

mesmo tempo, satisfaça as necessidades básicas da requerente, o que 

reputo ser a quantia de 35% (trinta e cinco por cento) sobre o valor 

atualizado do salário mínimo. Quanto ao momento em que os alimentos 

devem incidir, o entendimento jurisprudencial dominante é no sentido de 

que são devidos a partir da citação. 3. ANTE O EXPOSTO, nos termos do 

artigo 1566, IV do CC, e 229 da Constituição Federal, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido contido na inicial, para o fim de 

condenar o requerido DÁRIO DE AVILA PEREIRA, no pagamento de 

pensão alimentícia em favor de MIKAELY DOS SANTOS PEREIRA, no valor 

correspondente a 35% (trinta e cinco por cento) do salário mínimo vigente, 

atualmente equivalente a R$ 333,90 (trezentos e trinta e três reais e 

noventa centavos). 3.1. Sem sucumbência, por se tratar de parte 

beneficiária da assistência judiciária gratuita. 3.2. Dou a presente por 

publicada neste ato. Registre-se. Cumpra-se. Cumpridas todas as 

deliberações, e certificado o trânsito em julgado, ao arquivo.” LUCAS DO 

RIO VERDE, 5 de julho de 2018. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1003041-44.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALEXANDRE BENETTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIRENE CANDIDO LONDERO OAB - RS51292 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE SENTENÇA Processo: 1003041-44.2017.8.11.0045. 

REQUERENTE: CARLOS ALEXANDRE BENETTI REQUERIDO: YMPACTUS 

COMERCIAL S/A Vistos etc. 1. A requerente foi intimada a providenciar o 

preparo do feito ante a ausência de requisitos essenciais da petição inicial 

(Art. 319, CPC), sob pena de seu indeferimento, além de, adequar o pedido 

para o rito apropriado, trazer aos autos comprovação de miserabilidade 

econômica, entretanto, não fora dado as devidas providencias requeridas 

em despacho de ID Num. 9560193 - Pág. 1. É o breve relatório. 

FUNDAMENTO. DECIDO. 2. Dispõe o artigo 330 , IV, do CPC, que será 

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

advogado, não atender o disposto elencado no art. 321, em 15 (quinze) 

dias. É o caso dos autos, uma vez que a despeito de intimada, a parte 

autora não tomou as respectivas providências. Neste sentido: "Apelação 

Cível. Não recolhimento de custas iniciais. Falta de pressuposto de 

constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. Intimação 

pessoal. Desnecessidade. 1. O recolhimento das custas processuais é 

pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do 

processo. Assim, a determinação para o recolhimento das custas, se não 

cumprida no prazo concedido, resulta na extinção do processo (CPC 267 

IV). 2. Não há que se falar em intimação pessoal da parte no caso de 

ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e 

regular do processo. 3. Negou-se provimento ao apelo do autor". (TJDF, 

APL nº 652956320108070001, 2ª turma cível, relator(a): Sérgio Rocha, 

julgamento: 01/02/2012, publicação: 17/02/2012, DJ - e pág. 91). 

"Processo Civil. Extinção do feito sem julgamento do mérito. Não 

pagamento das custas iniciais do processo. Aplicação do art. 267, iv, do 

CPC. Gratuidade de justiça. Ausência dos requisitos para a sua 

concessão. 1. Se após a sua regular intimação o autor não cumpre a 

diligência determinada, no sentido de recolher as custas iniciais do 

processo, correta a decisão do magistrado que determina o cancelamento 

da distribuição (art. 257 do CPC) e, por conseqüência, extingue o 

processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 267, IV, do 

Código de Processo Civil. 2. O ordenamento jurídico não fixa parâmetros 

monetários para a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. No 

entanto, o magistrado pode valer-se das "regras de experiência comum 

subministradas pela observação do que ordinariamente acontece", 

consoante o disposto no art. 335 do diploma processual civil. 3. In casu, o 

autor não pode ser considerado juridicamente pobre para os fins do 

disposto na lei nº 1.060/50, como restou assentado no agravo de 

instrumento nº 2007.00.2.008604-5. 4. Apelação não provida. Sentença 

mantida". (TJDF, APL nº 837508120078070001, 1ª Turma Cível, Relator(a): 

Flavio Rostirola, julgamento: 07/11/2007, publicação: 22/11/2007, DJU pág. 

326 seção: 3). "MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO 

DAS CUSTAS PROCESSUAIS SOB PENA DE CANCELAMENTO DA 

DISTRIBUIÇÃO. NÃO CUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL. APLICAÇÃO 

DO ARTIGO 257 DO CPC. EXTINGUIRAM O MANDADO DE SEGURANÇA 

SEM JULGAMENTO DO MÉRITO". (Mandado de Segurança Nº 

70040923617, Segundo Grupo de Câmaras Cíveis, Tribunal de Justiça do 
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RS, Relator: Matilde Chabar Maia, Julgado em 09/09/2011). Registre-se que 

os requisitos essenciais da petição inicial traduzem-se em pressupostos 

de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, levando o 

descumprimento da determinação judicial, 'in casu', à aplicação do 

disposto no artigo 485, IV, do CPC. Ademais, consta dos autos petição do 

ano passado solicitando prazo para cumprimento, sendo que até o 

presente, passado vários meses, nada fora efetivado nos autos. 3. ANTE 

O EXPOSTO, com fundamento nos artigos 330, IV c/c 485, IV, ambos do 

Código de Processo Civil, julgo extinto o processo sem resolução do 

mérito. 4. Sem sucumbência. 5. Certificado o trânsito em julgado, 

arquive-se com as cautelas de estilo. 6. Publique-se. Registre-se. 

Intime(m)-se. Cumpra-se. LUCAS DO RIO VERDE, 26 de junho de 2018. 

Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000785-31.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MOREIRA RODRIGUES OAB - MT0021494A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

PARA CIÊNCIA: AGENDAMENTO DE PERÍCIA COM O DR. GUIDO VACA 

CESPEDES, MARCADA PARA O DIA 05/09/2018 ÀS 8:30H.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000282-44.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GIOVANE RIGO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANUSA SERENA ONEDA OAB - MT0013124A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

SERGIO RODRIGO RUSSO VIEIRA OAB - BA24143 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1000282-44.2016.8.11.0045. AUTOR: 

GIOVANE RIGO RÉU: LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. 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) existência de relação contratual entre as partes; b) 

existência de débito da parte requerente com a parte requerida que 

ensejou a inscrição no cadastro de inadimplentes; c) critérios para 

aferição de eventual valor dos danos morais; d) nexo causal entre o 

alegado ato ilícito e os danos eventualmente demonstrados; e) demais 

pontos que sejam verificados no decorrer da instrução pelo juízo como 

sendo de interesse para o deslinde da causa. 2. 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. 3. A parte requerente pugnou pela realização de 

perícia grafotécnica (Id. 8349775), tendo a parte requerida deixado 

transcorrer in albis o prazo para informar as provas que pretendia 

produzir (Id. 12945123). 4. Defiro as provas requeridas, porquanto úteis e 

tempestivamente pleiteadas. 5. Tendo em vista que a parte autora é 

beneficiária de assistência judiciária, o valor dos honorários periciais 

deverá ser fixado em observância a Resolução nº 232/2016-CNJ (item 

6.3), a qual limita, para o presente caso, o valor de R$ 300,00. 6. O 

pagamento dos honorários periciais seguirá o disposto na Resolução nº 

232/2016-CNJ. 7. Para prova pericial (perícia grafotécnica), NOMEIO, a 

empresa Forense Lab (contato@forenselab.com – telefone 65 

98112-2338), que deverá ser intimada para a realização do exame pericial, 

informando nos autos data da realização da perícia, com antecedência de 

30 (trinta) dias, a fim da Serventia cumprir todos os atos necessários. 8. 

Fixo o prazo de 30 (trinta) dias para entrega do laudo, contados da data 

da perícia. 9. Intimem-se as partes para, em 05 (cinco) dias, indicar 

assistente técnico e apresentar quesitos, caso entendam necessário. Os 

assistentes técnicos, caso indicados, oferecerão seus pareceres no 

prazo comum de 15 (quinze) dias, após intimadas as partes da 

apresentação do laudo (CPC/2015, art. 477, §1º). 10. Cumpra-se. LUCAS 

DO RIO VERDE, 3 de julho de 2018. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000017-08.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VILSON SARMENTO DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KLEBER TRASSI DE BRITO OAB - MT20958/B (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE SENTENÇA Processo: 1000017-08.2017.8.11.0045. 

REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

REQUERIDO: VILSON SARMENTO DA SILVA Vistos etc. 1. Nos termos do 

artigo 487, inciso III, b, do Código de Processo Civil, homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo entabulado entre as 

partes às Doc. Num. 12757768 - Pág. 1/3, restando extinto o processo 

com resolução do mérito. 2. Custas remanescentes, se houver, divididas 

igualmente conforme disposto no art. 90, §2. 3. Tem-se entendido que: “As 

sentenças meramente homologatórias não precisam ser fundamentadas” 

(RT 615/57), inclusive as homologatórias de transação (RT 621/182). 4. 

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, após as baixas e anotações 

de estilo. 5. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. LUCAS DO 

RIO VERDE, 25 de junho de 2018. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa 

Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 84031 Nr: 3543-73.2012.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A BAURU SP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRCIO ALESSANDRO MUNIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do douto advogado da parte autora para manifestar-se nos 

autos.

3ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004341-41.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE PENHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANSELMA SANTANA DE OLIVEIRA PENHA OAB - MT21668/O 

(ADVOGADO)

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA OAB - MT21749/O (ADVOGADO)

MAURO MEAZZA OAB - MT11110/B (ADVOGADO)

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1004341-41.2017.8.11.0045. Considerando-se que o laudo 

pericial registrou, de maneira taxativa e objetiva, que o autor é portador de 

grave doença, de natureza definitiva, que impõe limites absolutos ao 

exercício de atividade laboral (eventos n.º 12994891 e 12994943), 

entendo caracterizada a plausibilidade do direito invocado. Portanto, diante 

desta perspectiva, Determino que o Instituto Nacional do Seguro Social – 

INSS tome as providências necessárias com o objetivo de restabelecer, no 

prazo de 20 (vinte) dias, o auxílio-doença ao autor André Penha, devendo 

ser realizada nova reavaliação administrativa, A PEDIDO DO AUTOR 

ADMINISTRATIVAMENTE, da necessidade da manutenção do benefício 
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dentro do prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias [art. 60, §§ 8.º e 9.º 

da Lei n.º 8.213/1991]. Com lastro no conteúdo normativo do art. 1.048, 

inciso I do Código de Processo Civil, Defiro o pedido de prioridade de 

tramitação do processo, visto se tratar de caso de doença grave (ID n.º 

10496557, pág. 4 e ID n.º 14061728). Proceda-se a notificação do perito 

para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifeste sobre a impugnação ao 

laudo apresentada pelo autor (ID n.º 13217985). Com a juntada da 

manifestação do perito, intimem-se as partes para que, no prazo comum 

de 15 (quinze) dias, se manifestem. Após, venham os autos conclusos. 

Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 30 de julho de 2018. Cristiano dos 

Santos Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004282-53.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA SCARPARO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA SEVIGNANI OAB - MT0020064A (ADVOGADO)

DANIELA SEVIGNANI CONSTANTINI OAB - MT20689/O (ADVOGADO)

FABIANO PAULO CONSTANTINI OAB - PR0046009S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1004282-53.2017.8.11.0045. Primeiramente, no que diz 

respeito à preliminar de ausência de juntada do laudo do IML, penso que 

está fadada ao insucesso. É que o pagamento da indenização do Seguro 

DPVAT será efetuado mediante a simples prova do acidente e do dano 

decorrente [art. 5.º, ‘caput’ da Lei 6.194/74]. Ainda que o § 5.º do artigo 

retro mencionado faça menção ao laudo do IML para quantificação das 

lesões, por óbvio que a sua ausência pode ser suprimida por documentos 

que comprovem, de forma idônea, os danos decorrentes do acidente de 

trânsito [TJRS – Apelação Cível Nº 70039196639, Sexta Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luís Augusto Coelho Braga, Julgado em 

31/03/2011]. A autora juntou aos autos boletim de ocorrência que 

d e m o n s t r a  a  o c o r r ê n c i a  d o  a c i d e n t e ,  b e m  c o m o 

laudos/atestados/prontuários médicos que, em princípio, demonstram a 

ocorrência dos danos. Portanto, tenho que a autora juntou os documentos 

indispensáveis à propositura da ação [art. 320 do Código de Processo Civil 

c/c o art. 5.º, §§ 1.º e 5.º da Lei 6.194/74]. Não subsistem outras questões 

preliminares pendentes que exijam exame e, conforme se depreende da 

análise do processo, os ditames processuais foram observados, não 

existindo quaisquer nulidades/vícios processuais a serem decretadas. 

Destarte, enfrentados estes temas e superada a etapa, referente à 

realização do exame dos requisitos de admissibilidade da lide, com lastro 

no conteúdo normativo do art. 357 do Código de Processo Civil, Declaro 

saneado o processo, remetendo-o a fase instrutória. Delimitação das 

questões de fato e de direito relevantes [art. 357, inciso II e IV do Código 

de Processo Civil]. Fixo, como matéria fática controvertida, o seguinte fato: 

a circunstância de a autora padecer de moléstia que tenha originado 

sequelas que caracterizam invalidez permanente. Consiste questão de 

direito relevante: relação de causalidade, traçada entre o acidente 

automobilístico e as sequelas suportadas por parte da requerente. Provas 

deferidas: quanto à questão alusiva às provas a serem produzidas, penso 

que o equacionamento racional da celeuma estabelecida na relação 

processual passa, necessariamente, pela trilha da prova pericial, por 

intermédio da realização de exame médico-pericial, visto que a dissolução 

das matérias/pontos polêmicos depende de conhecimento especial técnico 

[art. 464, §1º, inciso I do Código de Processo Civil/2015]. Diante desta 

perspectiva, Defiro a produção da prova pericial e documental, 

exclusivamente. Nomeio como perito, para atuar no processo, o médico Dr. 

Guido V. Cespedes, que deverá realizar a perícia no dia 19/09/2018, a 

partir das 08h30min., observada a ordem de chegada. Intimem-se as 

partes e seus advogados, para que compareçam no consultório médico do 

Dr. Guido V. Cespedes, cujo endereço deverá constar no mandado, a fim 

de que o(a) requerente seja submetido(a) a perícia. Intimem-se as partes 

litigantes para que, caso queiram, arguam o impedimento ou suspeição do 

perito, apresentem quesitos e/ou indiquem assistentes técnicos, no prazo 

de 15 (quinze) dias [art. 465, § 1.º do Código de Processo Civil]. As 

despesas do pagamento de honorários do perito deverão ser arcadas 

com recursos alocados no orçamento do Estado de Mato Grosso [art. 95, 

§ 3.º, inciso II do Código de Processo Civil]. Arbitro os honorários periciais 

devidos ao Dr. Guido V. Cespedes, no valor de R$ 370,00 (trezentos e 

setenta reais), forte no art. 1.º da Resolução n.º 232/2016 do CNJ. 

Intime-se o Estado de Mato Grosso. Estabeleço que o laudo pericial deverá 

ser apresentado dentro do prazo de 20 (vinte) dias, podendo ser 

prorrogado por igual período, desde que justificada a necessidade. 

Distribuição do ônus da prova. De efeito, segundo a norma de regência 

[arts. 3º e 2º, do Código de Defesa do Consumidor], os serviços de 

natureza securitária estão sujeitos às normas consumeristas, uma vez 

que são prestados, mediante remuneração, no mercado de consumo. 

Pode-se verificar, assim, como incontroverso que a requerida se encontra 

postada como prestadora de serviços, enquanto, a requerente, por ser 

sua consumidora, faz jus à facilitação de sua defesa com a inversão do 

ônus da prova a seu favor, em razão da hipossuficiência técnica perante 

a requerida, porquanto a requerida questiona a dimensão das sequelas 

suportadas pela autora. Portanto, Determino a imposição da inversão do 

ônus da prova, na forma do que dispõe o art. 6.º, inciso VIII da Lei n.º 

8.078/1.990, visto tratar-se de relação de consumo. Intimem-se. Lucas do 

Rio Verde/MT, em 30 de julho de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de 

Direito.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 104605 Nr: 1075-34.2015.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZINHA OLIVIA BONELLA FALKOESKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO HERRERA BERTONE 

GUSSI - OAB:MT/11.259-B, FERNANDO MATEUS DOS SANTOS - 

OAB:9671-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 1075-34.2015.811.0045.

Considerando-se o acúmulo de perícias médicas, pendentes de 

realização, que vêm comprometendo a efetivação da celeridade 

processual, e que o perito nomeado Dr. Mario Kaway Filho protocolizou, 

recentemente, pedido em que afirmou não mais ter interesse em realizar 

periciais judiciais, DESTITUO o digno perito Dr. Mario Kaway Filho do 

encargo a ele conferido, e NOMEIO como perito neste processo o ilustre 

médico Dr. Guido V. Céspedes, que deverá realizar a perícia no dia 19 de 

setembro de 2018, a partir das 8h30min. Mantenho o valor dos honorários 

periciais arbitrados anteriormente.

Intime-se a requerente, através do advogado constituído, via DJe, para 

que, na data agendada para a realização da perícia, compareça no 

consultório médico do Dr. Guido V. Cespedes.

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 27 de julho de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 120174 Nr: 619-50.2016.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBANO DENICOLÓ - 

OAB:MT/13.516-B, ARTUR DENICOLÓ - OAB:18.395/MT, STEPHANIE DI 

CAMILO - OAB:MT/20767-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 619-50.2016.8.11.0045.

Considerando-se que o laudo pericial registrou, de maneira taxativa e 

objetiva, que o autor é portador de grave doença, de natureza temporária, 

que impõe limites absolutos ao exercício de atividade laboral (fls. 90/100) e 

que, posteriormente, subsistiram evidências que demonstram que a 

incapacidade, que acomete o requerente, perdura enquanto não se 

submeter a “reintervenção cirúrgica” (fls. 111 e 130), entendo 
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caracterizada a plausibilidade do direito invocado. Portanto, diante desta 

perspectiva, DETERMINO que o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS 

tome as providências necessárias com o objetivo de restabelecer, no 

prazo de 20 (vinte) dias, o auxílio-doença ao autor Antônio Rodrigues dos 

Santos, devendo ser realizada nova reavaliação administrativa, A PEDIDO 

DO AUTOR ADMINISTRATIVAMENTE, da necessidade da manutenção do 

benefício dentro do prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias [art. 60, §§ 

8.º e 9.º da Lei n.º 8.213/1991].

DEIXO DE REALIZAR a homologação da transação civil, visto que não 

subsiste convergência de vontades.

Com fundamento no conteúdo do art. 9.º do Código de Processo Civil, 

intime-se a autarquia requerida, mediante a observância da regra prevista 

no art. 412, §§ 5.º, 6.º, 7.º e 8.º da CNGCGJ/TJMT, para que, no prazo de 

10 (dez) dias, se manifeste acerca do pedido que visa a realização de 

nova prova pericial médica. Após, venham conclusos para exame.

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 26 de julho de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 32020 Nr: 2027-23.2009.811.0045

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSTRULAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. G. CONSTRUTORA LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDINÉIA MIQUELIN BERTAN - 

OAB:7.249-MT, VALDIR MIQUELIN - OAB:4613/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME DE OLIVEIRA 

RIBEIRO - OAB:12118-A /MT, HUGO ROGÉRIO GROKSKREUTZ - 

OAB:MT/13.407-B, SERGIO ALBERTO BOTEZINI - OAB:8189-B MT

 Processo n.º 247/2009.

Trata-se de ação monitória ajuizada por Constrular Materiais de 

Construção Ltda. contra A G Construtora Ltda. ME, que visa a compelir a 

requerida no pagamento de determinada quantia em dinheiro representada 

através da emissão de notas fiscais.

Vieram os autos conclusos para deliberação.

É o relatório. Passo a decidir.

Deveras, segundo a norma de regência, configura-se ônus processual da 

parte, manter atualizado o seu endereço, para fins de intimações. 

Presumem-se válidas e consumadas as comunicações e as intimações 

dirigidas ao endereço registrado/informado no processo [art. 274, 

parágrafo único do Código de Processo Civil]. Compulsando o contingente 

probatório produzido no processo, é possível divisar que diligenciada a 

intimação da parte autora para que promovesse andamento no processo, 

constatou-se que a requerente modificou o endereço e atualmente se 

encontra em lugar incerto e não-sabido. Portanto, reputo válida e 

aperfeiçoada a intimação do autor, visto que concretizada no endereço 

noticiado na petição inicial.

Por via de consequência, diante desta moldura, tomando-se em 

consideração que o andamento do processo está paralisado por período 

superior a um ano, por negligência e inércia da parte autora, considero 

que a extinção do feito, sem a abordagem de seu mérito, é medida que se 

impõe.

Ante o exposto, com lastro no conteúdo normativo do art. 485, inciso II e § 

1.º do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO sem a 

resolução do mérito.

Custas judiciais integralizadas quando do ajuizamento da petição inicial.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 26 de julho de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 39958 Nr: 283-22.2011.811.0045

 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): IVANILDE LORA ME, IVANILDE LORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LÁZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR - 

OAB:MT - 8194 -A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Regisson José de Castro - 

OAB:6214-B

 Processo n.º 283-22.2011.811.0045.

A requisição de informações, dirigida a entidades públicas, com o objetivo 

de amealhar elementos/dados privativos do devedor, para efeito de 

viabilizar a concretização da penhora de bens, justifica-se, tão somente, 

se exauridos todos os mecanismos extrajudiciais e administrativos, 

disponíveis ao exequente, para a obtenção de informações do executado 

[cf.: STJ, REsp n.º 659.127/SP, 5.ª Turma, Rel.: Min. Gilson Dipp, j. 

23/11/2004; STJ, AgRg no REsp n.º 627.669/RS, 1.ª Turma, Rel.: Min. José 

Delgado, j. 19/08/2004]. Logo, diante desta moldura, tomando-se em 

consideração que existem evidências que demonstram a adoção, por 

parte da exequente, de diligências com o objetivo de obter informações 

acerca da existência de bens passíveis de penhora, devido à falta de 

informações que assegurem a existência de bens passíveis de constrição 

judicial, DETERMINO a realização de consulta, junto ao sistema eletrônico 

InfoJud, com o objetivo de obter as duas últimas declarações de imposto 

de renda do executado.

Com a juntada da resposta da consulta, intime-se a exequente para que, 

no prazo de 10 (dez) dias, promova o andamento no processo.

Lucas do Rio Verde/MT, em 26 de julho de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 20720 Nr: 2009-07.2006.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANIO VIEGAS DE PINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELTON LUIZ GOBBI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMILSON VASCONCELOS DE 

MORAES - OAB:8548/MT, VANESSA ALVES CONTÓ - OAB:OAB/MT 

15.414

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 204/2006.

A requisição de informações, dirigida a entidades públicas, com o objetivo 

de amealhar elementos/dados privativos do devedor, para efeito de 

viabilizar a concretização da penhora de bens, justifica-se, tão somente, 

se exauridos todos os mecanismos extrajudiciais e administrativos, 

disponíveis ao exequente, para a obtenção de informações do executado 

[cf.: STJ, REsp n.º 659.127/SP, 5.ª Turma, Rel.: Min. Gilson Dipp, j. 

23/11/2004; STJ, AgRg no REsp n.º 627.669/RS, 1.ª Turma, Rel.: Min. José 

Delgado, j. 19/08/2004]. Logo, diante desta moldura, tomando-se em 

consideração que existem evidências que demonstram a adoção, por 

parte da exequente, de diligências com o objetivo de obter informações 

acerca da existência de bens passíveis de penhora, devido à falta de 

informações que assegurem a existência de bens passíveis de constrição 

judicial, DETERMINO a realização de consulta, junto ao sistema eletrônico 

InfoJud, com o objetivo de obter as duas últimas declarações de imposto 

de renda do executado.

Com a juntada da resposta da consulta, intime-se a exequente para que, 

no prazo de 10 (dez) dias, promova o andamento no processo.

Lucas do Rio Verde/MT, em 26 de julho de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 6016 Nr: 722-82.2001.811.0045

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOP.AGROP. LUCAS RIO VERDE LTDA - 

COOPERLUCAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079/MT

 Processo n.º 722-82.2001.811.0045.

Corrija-se e modifique-se os dados do sistema APOLO, para o fim de 

proceder à inclusão no polo passivo da demanda dos 
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coobrigados/executados Neri Guilherme Artmann, Luiz Matsubara e Valdir 

Giaretta, indicados na petição inicial.

Proceda-se a alteração dos dados e das informações relativas aos 

cadastros de advogados no processo, com o objetivo de atualizar os 

registros dos advogados que patrocinam os interesses dos executados 

Cooperativa Agropecuária Lucas do Rio Verde/MT Ltda. e Valdir Giaretta 

em conformidade com as petições arquivadas nas fls. 42/43 e 48/50 dos 

autos.

Compulsando o processo, é possível divisar que foi determinada a 

avaliação judicial dos bens imóveis oferecidos à penhora pela executada, 

a requerimento da exequente, para a finalidade de verificar se poderia 

subsistir interesse na realização da penhora dos bens (fls. 44/45 e 

159/164). Não há, por via de consequência, ato de penhora de bens, 

consumada no processo. Portanto, INDEFIRO o pedido de designação de 

hasta pública.

Intime-se a exequente, mediante a estrita observância da regra prevista no 

art. 412, §§ 5.º, 6.º, 7.º e 8.º da CNGCGJ/TJMT, para que, no prazo de 10 

(dez) dias, manifeste se possui interesse na realização da penhora dos 

bens imóveis. Depois, venham conclusos.

Lucas do Rio Verde/MT, em 26 de julho de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 13396 Nr: 2292-98.2004.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADM DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANO SPINDLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIR BRAGA JUNIOR - OAB:4735 

MT, JOÃO ROBERTO ZILIANI - OAB:644

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINE DASSOLER - 

OAB:9.926-MT

 Processo n.º 1139/2004.

Com fundamento no conteúdo do art. 9.º do Código de Processo Civil, 

intime-se o executado, através do advogado constituído, via DJe, para 

que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifeste sobre o pedido de 

conversão. Após, venham conclusos.

Lucas do Rio Verde/MT, em 26 de julho de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 27771 Nr: 772-64.2008.811.0045

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILMA MENEGASSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL CESÁRIO NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE WILLIAM DE 

ANDRADE - OAB:10.295, FÁBIA MARA P. FAVARETTO DE ANDRADE - 

OAB:10.258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIRCEU PERES FARIAS JUNIOR 

- OAB:17765A, FABIO PRANDINE MOLEIRO - OAB:14911-B/MT, 

RONALDO CESÁRIO DA SILVA - OAB:6.781/MT

 Processo n.º 170/2008.

Considerando-se a ausência de liquidação voluntária da dívida, 

DETERMINO que se expeça certidão judicial comprobatória da dívida, para 

fins de apontamento de protesto e de inclusão de registro em cadastros 

de inadimplentes [art. 517 e art. 782, § 3.º, ambos do Código de Processo 

Civil].

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

andamento do processo.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 16663 Nr: 2083-95.2005.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITALFOR INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS 

AGRÍCOLAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISAIAS FOGAÇA DE ABREU, NEUSA MARIA 

POZZEBONN ABREU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO SCHEMIM DA MATA - 

OAB:60888 PR, JOSÉ ALBARI SLOMPO DE LARA - OAB:6891 PR, JOSÉ 

ALTEVIR MERETH BARBOSA DA CUNHA - OAB:6891 PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMUNDO LEITE XAVIER NETO 

- OAB:20440/O

 Processo n.º 2083-95.2005.811.0045.

Expeça-se ofício à BV Financeira S/A, que deverá ser instruído com cópia 

do documento juntado na fl. 186-verso dos autos, com o objetivo de 

requisitar a remessa de cópia do contrato de financiamento, com cláusula 

de garantia fiduciária, do veículo VW/Gol TL MB S, placa FSB-9412, e do 

extrato atualizado do referido contrato de mútuo. Com a juntada das 

informações, intime-se a exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

se manifeste.

Lucas do Rio Verde/MT, em 25 de julho de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 28264 Nr: 2321-12.2008.811.0045

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE LUCAS DO RIO 

VERDE LTDA - COOPERLUCAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA NACIONAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 2321-12.2008.811.0045.

Cumpra-se integralmente a decisão judicial arquivada na fl. 309 dos autos.

Lucas do Rio Verde/MT, em 25 de julho de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 86251 Nr: 52-24.2013.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IAD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO DE MATTOS - 

OAB:MT/14.561-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - 

OAB:11.340-A/MT

 Processo n.º 52-24.2013.811.0045.

A escrivania deverá elaborar certidão, com a finalidade de atestar se a 

empresa executada, devidamente intimada, apresentou manifestação. 

Após, venham conclusos.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 120878 Nr: 1025-71.2016.811.0045

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO SERAFIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Davi Pereira Alves - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO HERRERA BERTONE 

GUSSI - OAB:MT/11.259-B, FABIO RENATO MAZZO REIS - OAB:MT - 

9761-A, FERNANDO MATEUS DOS SANTOS - OAB:9671-A/MT

 Processo n.º 1025-71.2016.811.0045.

A escrivania deverá elaborar certidão, com o intuito de atestar se o 

embargado, devidamente intimado, apresentou manifestação. Após, 

venham conclusos.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 103830 Nr: 683-94.2015.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS CENTRO NORTE DO MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO LUIZ MAGNANI, PEDRO PAULO 

PRIMAO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:205961

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 683-94.2015.811.0045.

INDEFIRO o requerimento de citação por edital do executado. É que, a 

citação, realizada mediante a expedição de edital, exige, como condição 

de regularidade/validade, o prévio esgotamento de todos meios disponíveis 

de localização do réu e, ao mesmo tempo, o exaurimento dos instrumentos 

convencionais de citação (citação via postal e por oficial de justiça) [cf.: 

STJ, AgRg no AREsp n.º 771.538/SP, 4.ª Turma, Rel.: Min. Luis Felipe 

Salomão, j. 06/10/2015; STJ, AgRg no AREsp n.º 430.022/BA, 3.ª Turma, 

Rel.: Min. João Otávio de Noronha, j. 05/05/2015]. No caso concreto, 

embora empreendidas tentativas com o propósito de proceder à citação do 

executado, não foi tentada, sem êxito, a realização da citação pessoal, 

mediante a expedição de carta precatória, nos novos referenciais de 

endereço registrados no sistema InfoSeg/InfoJud e RenaJud, que seguem 

no anexo.

Com a juntada dos extratos, proceda-se à citação da executada, mediante 

a expedição de cartas precatórias, registrando-se ambos os referenciais 

de endereço indicados nos extratos dos sistemas InfoSeg/InfoJud e 

RenaJud, que seguem em anexo, para que, no prazo de 03 (três) dias, 

realize a quitação da dívida, das custas e despesas processuais [art. 829 

do Código de Processo Civil] ou, no prazo de 15 (quinze) dias, 

independentemente de penhora, de depósito ou de caução, se oponha à 

execução, através de embargos de devedor [art. 914 e art. 915, ambos do 

Código de Processo Civil].

Intimem-se.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 89143 Nr: 3048-92.2013.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEMIR BATISTA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristina Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13.944-A, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO MADRID HORITA - 

OAB:

 Processo n.º 3048-92.2013.811.0045.

Proceda-se à intimação do executado, acerca da penhora parcial de 

dinheiro, mediante a expedição de edital. Proceda-se também à intimação 

do Curador Especial.

Lucas do Rio Verde/MT, em 23 de julho de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 35818 Nr: 832-66.2010.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PALOMA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATILA WANDERLEY DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREYA MONTI OSORIO 

BUSTAMANTE - OAB:12605

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALE ARFUX JUNIOR - 

OAB:OAB-MT 6843, TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA 

- OAB:7031

 Processo n.º 832-66.2010.811.0045.

A escrivania deverá elaborar certidão, com o objetivo de atestar se o 

devedor, devidamente intimado acerca da penhora, apresentou 

impugnação.

Após, intime-se a exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, se 

manifeste a respeito do pedido juntado na fl. 135 dos autos.

Lucas do Rio Verde/MT, em 23 de julho de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 111147 Nr: 4491-10.2015.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE LUCAS DO RIO 

VERDE LTDA - COOPERLUCAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO BEVILAQUA, MARLI BALBINOTTE 

BEVILAQUA, CACIANO BEVILAQUA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO ANTONIO STUANI - 

OAB:OAB/MT 6116-B, VINICIUS BITENCOURT ESTANISLAU - 

OAB:11705/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 4491-10.2015.811.0045.

Proceda-se à citação dos executados, mediante a expedição de carta 

precatória, registrando-se o referencial de endereço indicado na petição 

juntada na fl. 60 dos autos, para que, no prazo de 03 (três) dias, realizem 

a quitação da dívida, das custas e despesas processuais [art. 829 do 

Código de Processo Civil] ou, no prazo de 15 (quinze) dias, 

independentemente de penhora, de depósito ou de caução, se oponham à 

execução, através de embargos de devedor [art. 914 e art. 915, ambos do 

Código de Processo Civil].

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 23 de julho de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 37942 Nr: 2979-65.2010.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADVASSON PRETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT/19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:MT/14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 2979-65.2010.811.0045.

INDEFIRO o requerimento de penhora dos bens imóveis, objeto das 

matrículas n.º 5733 e 5734 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca 

de Nova Mutum/MT, porque os bens não pertencem aos 

intervenientes/garantes Waldemar Vuaden e Laurena Rech Vuaden, mas 

a terceiras pessoas, totalmente estranhas à relação processual, conforme 

se evola do teor dos documentos juntados nas fls. 110/117 dos autos.

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

promova o andamento no processo.

Lucas do Rio Verde/MT, em 23 de julho de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 99200 Nr: 5354-97.2014.811.0045

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOISSES LEAL LOBATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:20853A/MT, NELSON PASCHOALOTTO - OAB:8530, ROBERTA 

BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu interte o prazo para manifestação da Requerente. 

Assim, INTIMO, novamente, a REQUERENTE para dar prosseguimento no 

feito no prazo de 10 (dez)dias.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 41335 Nr: 1641-22.2011.811.0045

 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): ERINALDO CUNHA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 1641-22.2011.811.0045.

Como medida de prudência e evitar a configuração de nulidade 

processual, por vício da citação, DETERMINO que se realizem buscas nos 

sistemas InfoJud e BacenJud, com o objetivo de obter informações a 

respeito do atual endereço do executado.

Com a juntada dos extratos, proceda-se à citação do executado, mediante 

a expedição de mandado (Rodovia MT 449, Km 46 e Rodovia da Mudança), 

e carta com aviso de recebimento (São Pedro e São Paulo s/n.º e Rua 

Beira Mar), registrando-se os referenciais de endereço indicados no 

extrato do sistema BacenJud, que segue em anexo, para que, no prazo de 

03 (três) dias, realize a quitação da dívida, das custas e despesas 

processuais [art. 829 do Código de Processo Civil] ou, no prazo de 15 

(quinze) dias, independentemente de penhora, de depósito ou de caução, 

se oponha à execução, através de embargos de devedor [art. 914 e art. 

915, ambos do Código de Processo Civil].

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 23 de julho de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 136922 Nr: 1651-56.2017.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RNT, RNT, DJENANE NODARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS CESAR DE ALMEIDA TOLEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO CRISTOFOLINI - 

OAB:15882/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 1651-56.2017.811.0045.

Tomando-se em consideração que o devedor não integralizou o 

pagamento da dívida, com lastro no conteúdo do art. 835, inciso I e art. 

854, ambos do Código de Processo Civil, DETERMINO a realização de 

penhora de dinheiro em depósito em conta corrente e/ou em aplicações 

financeiras, de propriedade do executado, balizada no limite da totalidade 

do valor da dívida. Concretize-se o bloqueio, através do sistema 

BacenJud, providenciando-se a juntada ao processo de cópia do 

comprovante da operação.

Efetivada, com sucesso, parcial ou integral, a penhora eletrônica de 

valores em dinheiro, o documento gerado pelo sistema BacenJud, que 

demonstra a constrição, produzirá o mesmo efeito do auto de penhora, 

haja vista que preenche os requisitos mínimos previstos no art. 665 do 

Código de Processo Civil [cf.: STJ, REsp n.º 1.415.522/ES, 2.ª Turma, Rel.: 

Min. Humberto Martins, j. 17/09/2015], devendo ser procedida a intimação 

das partes acerca do teor do ato processual executivo da penhora.

Para a hipótese de não-localização de bens, passíveis de penhora, 

proceda-se à intimação do credor para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

promova o andamento no processo.

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 23 de julho de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 136921 Nr: 1650-71.2017.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RNT, RNT, DJENANE NODARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS CESAR DE ALMEIDA TOLEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO CRISTOFOLINI - 

OAB:15882/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 1650-71.2017.811.0045.

Intime-se o executado, mediante a expedição de mandado, para que, no 

prazo de 03 (três) dias, concretize o pagamento integral da dívida 

alimentar remanescente, comprove que já o fez ou justifique a 

impossibilidade de realizar a quitação [art. 528 do Código de Processo 

Civil], sob pena de protesto da decisão judicial e de decretação da prisão 

civil pelo prazo de 01 (um) a 03 (três) meses [art. 528, § 3.º do Código de 

Processo Civil]. Valor total atualizado do débito: R$ 838,00 (oitocentos e 

trinta e oito reais).

Lucas do Rio Verde/MT, em 23 de julho de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 952 Nr: 197-08.1998.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BDB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 197-08.1998.811.0045.

INDEFIRO o requerimento de penhora do bem imóvel, objeto da matrícula 

n.º 31073 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Lucas do Rio 

Verde /MT, porque o bem não pertence ao executado, mas, na verdade, a 

terceiras pessoas, totalmente estranhas à relação processual, conforme 

se evola do teor dos documentos juntados nas fls. 113/114 dos autos.

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

promova o andamento no processo.

Lucas do Rio Verde/MT, em 23 de julho de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 89137 Nr: 3042-85.2013.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTRUTURARTE ESTRUTURAS METALICAS 

LTDA-ME, ACREMILSO MANOEL ALEXANDRE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristina Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13.944-A, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 3042-85.2013.811.0045.

A requisição de informações, dirigida a entidades públicas, com o objetivo 

de amealhar elementos/dados privativos do devedor, para efeito de 

viabilizar a concretização da penhora de bens, justifica-se, tão somente, 

se exauridos todos os mecanismos extrajudiciais e administrativos, 

disponíveis ao exequente, para a obtenção de informações do executado 

[cf.: STJ, REsp n.º 659.127/SP, 5.ª Turma, Rel.: Min. Gilson Dipp, j. 

23/11/2004; STJ, AgRg no REsp n.º 627.669/RS, 1.ª Turma, Rel.: Min. José 

Delgado, j. 19/08/2004]. Logo, diante desta moldura, tomando-se em 

consideração que existem evidências que demonstram a adoção, por 

parte da exequente, de diligências com o objetivo de obter informações 

acerca da existência de bens passíveis de penhora, devido à falta de 

informações que assegurem a existência de bens passíveis de constrição 

judicial, DETERMINO a realização de consulta, junto ao sistema eletrônico 

InfoJud, com o objetivo de obter as duas últimas declarações de imposto 

de renda dos executados.

Com a juntada da resposta da consulta, intime-se a exequente para que, 

no prazo de 10 (dez) dias, promova o andamento no processo.

Lucas do Rio Verde/MT, em 23 de julho de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 88883 Nr: 2786-45.2013.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BUTZEN & BUTZEN LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS PEREZ DE AMORIM-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGOR DEL CAMPO FIORAVANTE 

FERREIRA - OAB:OAB/MS 12522, VITOR DEL CAMPO FIORAVANTE 

FERREIRA - OAB:21632

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WOLNEY CEZA MESQUITA 

TOLEDO - OAB:7260/MT

 INTIMO a exequente para que, no prazo de 10 (dez)dias, recolha guia 

para expedição da certidão determinada na decisão retro (fl. 280, de 

18/05/2018).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 88339 Nr: 2216-59.2013.811.0045

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

 PARTE AUTORA: GILIANDRA CRISTINA DALLAGNOL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INÊS JUSTINA MELCHIOR, ESPÓLIO DE 

DORVAL ANTUNES MELCHIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO COELHO RIBEIRO - 

OAB:MT/16215

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENE CORASSA - 

OAB:4972-B/MT

 Processo n.º 2216-59.2013.811.0027.

Designo o dia 12 de setembro de 2018, às 13h30min, para realização de 

audiência de instrução. Com fundamento no teor do art. 357, § 4.º do 

Código de Processo Civil, concedo às partes o prazo comum de 15 

(quinze) dias para apresentarem rol de testemunhas (que deverá conter, 

sempre que possível: nome, profissão, estado civil, idade, número de CPF, 

número de identidade e endereço completo da residência e do local de 

trabalho), sob a pena de preclusão [art. 450 do Código de Processo Civil].

Incumbe ao advogado consti¬tuído pela parte informar ou intimar a 

testemunha arrolada acerca do agendamento da audiência de instrução, 

observadas as regras do art. 455 do Código de Processo Civil.

Intimem-se a autora e os réus, mediante a expedição de mandado judicial, 

registrando-se que o não-comparecimento à audiência ou a recusa a 

prestar depoimento pessoal produzirá o efeito da confissão [art. 385, § 1.º 

do Código de Processo Civil].

Intimem-se.

 Lucas do Rio Verde/MT, em 24 de julho de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 84235 Nr: 3755-94.2012.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LENIR PEREIRA DESOUZA SÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HABITABEM - RIO VERDE IMÓVEIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS FRATARI DA SILVEIRA 

TAVARES - OAB:11.445/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALYNE RAMON RODRIGUES - 

OAB:18074/A, FÁBIO SOUZA PONCE - OAB:MT/9.202, HUMBERTO 

NONATO DOS SANTOS - OAB:3286-A/MT

 Logo, diante deste cenário, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de 

cumprimento de sentença, limitado à cobrança da multa.Proceda-se à 

intimação da executada, na pessoa do advogado constituído, via DJe [art. 

513, § 2.º, inciso I do Código de Processo Civil], para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, realize o pagamento integral do débito, acrescido de custas 

judiciais [art. 523 do Código de Processo Civil]. Transcorrido o prazo de 15 

(quinze) dias sem quitação voluntária da dívida, inicia-se, de imediato, 

independentemente de penhora e nova intimação, o prazo de 15 (quinze) 

dias para apresentação de impugnação [art. 525 do Código de Processo 

Civil].A ausência de pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) dias 

acarretará: a) na imposição de multa de 10%; b) no pagamento de 

honorários de advogado, arbitrados no percentual de 10% sobre o valor 

dado à causa [art. 523, § 1.º do Código de Processo Civil]; c) na 

expedição de mandado de penhora e avaliação [art. 523, § 3.º do Código 

de Processo Civil]; d) na realização de apontamento de protesto da 

decisão judicial e de inclusão de registro em cadastros de inadimplentes 

[art. 517 e art. 782, § 3.º, ambos do Código de Processo Civil].Intime-se a 

empresa executada para que, no prazo de 20 (vinte) dias, proceda ao 

recolhimento prévio das taxas, emolumentos e tributos incidentes e 

necessários à realização da adjudicação, sob pena de condenação nas 

sanções relativas à litigância de má-fé.Intimem-se.Lucas do Rio Verde/MT, 

em 23 de julho de 2018.Cristiano dos Santos Fialho,Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 127148 Nr: 4039-63.2016.811.0045

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LAAF, EAF, DAF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO CRISTOFOLINI - 

OAB:15882/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO FRAGA DE MELLO 

- OAB:OABMT 8.166-B

 Certifico e dou fé que, nos termos do artigo 1.284 da CNGC os presentes 

autos permanecerão nesta secretaria pelo prazo de 15 dias úteis 

aguardando o início do cumprimento de sentença pela parte interessada.

Art. 1.284. Transitada em julgado a sentença, e decorridos 15 (quinze) 

dias sem a manifestação da parte vencedora, expressando o desejo de 

executá-la, arquivar os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 34311 Nr: 4061-68.2009.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLOVIS CANZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILTON CESAR DE ALMEIDA ALBERNAZ, 

LAURA LUIZA PATZLAFF ALBENAZ, VJ ANDRADE & CIA. LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO NONATO DOS 

SANTOS - OAB:3286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIRIAN C. RAHMAN MÜHL - 

OAB:4.624/MT

 INTIMO o EXEQUENTE, para comprovar a distribuição da precatória 

retirada à fl. 96, no prazo de 10 (dez)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 28926 Nr: 2829-55.2008.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLOVIS ROGERIO CORTEZIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRENCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALANDARC DA ROSA DANTAS - 

OAB:MT/8.140-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIEN FÁBIO FIEL PAVONI - 

OAB:6525, RONIMÁRCIO NAVES - OAB:MT/6.228

 Decorrido o prazo de suspensão, INTIMO a parte Exequente dar 

prosseguimento ao feito, no prazo de 10 (dez)dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 20175 Nr: 1494-69.2006.811.0045

 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: ELIZABETH MARQUES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAZARO JACINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIDNÉIA ADRIANA FÁVERO - 

OAB:5220-O/MT

 Processo n.º 1494-69.2006.8.11.0045.

Considerando-se que a forma de pagamento de honorários periciais no 

âmbito da Justiça Federal e da Justiça Estadual, na hipótese de 

competência delegada, se materializa através da expedição, no âmbito do 

próprio processo, de requisição de pequeno valor [art. 29 e art. 33, 
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parágrafo único da Resolução n.º 305/2014 do Conselho da Justiça 

Federal], como forma de concretizar-se a aplicação do principio da 

equivalência material, DETERMINO que se expeça requisição de pequeno 

valor, com o objetivo de proceder ao pagamento dos honorários do perito. 

Intimem-se. Após, arquive-se o processo.

Lucas do Rio Verde/MT, em 24 de julho de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 26813 Nr: 3616-21.2007.811.0045

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASA, RS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 59/2008.

Cumpra-se integralmente a decisão judicial arquivada na fl. 169 dos autos.

Lucas do Rio Verde/MT, em 25 de julho de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 85727 Nr: 5379-81.2012.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZINHA APARECIDA MANESCO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO BALEM - OAB:46441/PR, 

WANDERLEY ANTONIO DE FREITAS - OAB:30575/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 5379-81.2012.8.11.0045.

A respeito do retorno do processo do Egrégio Tribunal Regional Federal da 

Primeira Região, intimem-se às partes para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, se manifestem. Não subsistindo manifestação, arquive-se o 

processo.

Lucas do Rio Verde/MT, em 24 de julho de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 97908 Nr: 4286-15.2014.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: POLIANA GONÇALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED NORTE DO MATO GROSSO-COOP. DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBANO DENICOLÓ - 

OAB:MT/13.516-B, ARTUR DENICOLÓ - OAB:18.395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA ELISA DEL PADRE DA 

SILVA - OAB:15318/A, CLÁUDIO ALVES PEREIRA - OAB:3.277-B/MT, 

JOSÉ OSVALDO LEITE PEREIRA - OAB:MT - 3418 - A, LUIZ FERNANDO 

BRESSAN ARANDA - OAB:248221, WALMIR ANTONIO PEREIRA 

MACHIAVELI - OAB:OAB4, WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - 

OAB:4617/MT

 Processo n.º 4286-15.2014.811.0045.

Providencie-se a regularização dos registros de distribuição do processo, 

para efeito de retificar a natureza da demanda, visto que se trata de ação 

que objetiva concretizar o cumprimento de sentença.

Proceda-se à intimação da executada, na pessoa do advogado 

constituído, via DJe [art. 513, § 2.º, inciso I do Código de Processo Civil], 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, realize o pagamento integral do 

débito, acrescido de custas judiciais [art. 523 do Código de Processo Civil]. 

Transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias sem quitação voluntária da 

dívida, inicia-se, de imediato, independentemente de penhora e nova 

intimação, o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de impugnação 

[art. 525 do Código de Processo Civil].

A ausência de pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) dias 

acarretará: a) na imposição de multa de 10%; b) no pagamento de 

honorários de advogado, arbitrados no percentual de 10% sobre o valor 

dado à causa [art. 523, § 1.º do Código de Processo Civil]; c) na 

expedição de mandado de penhora e avaliação [art. 523, § 3.º do Código 

de Processo Civil]; d) na realização de apontamento de protesto da 

decisão judicial e de inclusão de registro em cadastros de inadimplentes 

[art. 517 e art. 782, § 3.º, ambos do Código de Processo Civil].

Cumpra-se integralmente a decisão judicial arquivada na fl. 232 dos autos.

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 25 de julho de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 102437 Nr: 22698-91.2014.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TMDA, CLAUDETE FELISBERTO MACHADO DE 

AZEVEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLUCY PEREIRA DA SILVA - 

OAB:16.016/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 22698-91.2014.8.11.0045.

A respeito do retorno do processo do Egrégio Tribunal Regional Federal da 

Primeira Região, intimem-se às partes para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, se manifestem. Não subsistindo manifestação, arquive-se o 

processo.

Lucas do Rio Verde/MT, em 24 de julho de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 35922 Nr: 938-28.2010.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE IZELINO ALESSI VITORIO, MARIA VARAL 

ALESSI, DELMAR ALESSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO BELLOTTI DE 

REZENDE - OAB:10955/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT/19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:44698/MG

 Por conseguinte, devido à ausência de evidências que demonstrem a 

existência de erro material, HOMOLOGO o cálculo de liquidação da dívida, 

representado através do laudo pericial arquivado nas fls. 335/353 e 

379/392 dos autos, para o fim de DECLARAR LÍQUIDO o valor de R$ 

61.336,75 (sessenta e um mil, trezentos e trinta e seis reais e setenta e 

cinco centavos), devidos aos autores, a título de “diferença da cobrança 

dos juros remuneratórios e correção monetária” no contrato de 

financiamento celebrado entre as partes litigantes, com a incidência de 

honorários de sucumbência fixados em 20% sobre o valor da 

condenaçãoDevido à aplicação do princípio da sucumbência e da 

causalidade, CONDENO a empresa requerida no pagamento das despesas 

processuais, experimentadas pelos autores, no procedimento de 

liquidação de sentença.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Lucas do Rio 

Verde/MT, em 24 de julho de 2018.Cristiano dos Santos Fialho,Juiz de 

Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 30673 Nr: 917-86.2009.811.0045

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO PANAMERICANO S/A
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO RODRIGUES DA ROCHA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11.877-A/MT, LEANDRO SOUZA DA SILVA - 

OAB:MG/102.588

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 105/2009.

INDEFIRO o pedido de realização de busca de endereço do requerido no 

banco de dados do RenaJud, visto que já foi, em momento anterior, 

proferida decisão judicial neste exato sentido e o resultado da pesquisa 

encontra-se arquivado nas fls. 87/88 dos autos.

Como medida de prudência e evitar a configuração de nulidade 

processual, por vício da citação, DETERMINO que se realizem buscas nos 

sistemas BacenJud e InfoSeg, com a finalidade de obter informações a 

respeito do atual endereço do requerido.

Com a juntada dos extratos, que seguem no anexo, que evidenciam que o 

réu se encontra em lugar incerto e não-sabido, com lastro no teor do art. 

257, inciso I do Código de Processo Civil, DETERMINO que se proceda à 

citação do requerido, mediante a expedição de edital. Estabeleço, com 

fundamento no art. 257, inciso III do Código de Processo Civil, prazo de 60 

(sessenta) dias.

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 23 de julho de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 105790 Nr: 1684-17.2015.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS CENTRO NORTE DO MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE CINPAK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ ASSIS ROSA - 

OAB:19.077

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, considerando-se a existência de flagrante ‘error in 

judicando’, CONHEÇO os embargos de declaração formulados, para o fim 

de PROMOVER a retificação do veredicto arquivado na fl. 154 dos autos, 

que homologou a transação civil firmada entre as partes, para o fim de 

DETERMINAR a suspensão do cumprimento de sentença até o integral 

pagamento do acordo.DECLARO, outrossim, reaberto o prazo para 

apresentação de recurso [art. 1026 do Código de Processo 

Civil].Intimem-se.Lucas do Rio Verde/MT, em 25 de julho de 2018.Cristiano 

dos Santos Fialho,Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 96612 Nr: 3232-14.2014.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAFAEL SOARES MARTINAZZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ANTONIO BELONI TRICHES, ZENI 

TEREZINHA BRANCO TRICHES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:MT/9925/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO PRANDINE MOLEIRO - 

OAB:14911-B/MT, RONALDO CESÁRIO DA SILVA - OAB:6.781/MT

 Processo n.º 3232-14.2014.811.0045.

Expeça-se alvará de liberação, da quantia em dinheiro depositada no 

processo, em prol do exequente.

Intime-se o exequente, via DJe, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

decline se a executada realizou a quitação integral da obrigação, 

registrando-se que a ausência de manifestação no prazo indicado, 

implicará em manifestação implícita de concordância quanto a extinção do 

processo pelo pagamento da obrigação.

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 23 de julho de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 80047 Nr: 4089-65.2011.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVO MUNATETTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BARBARA MARIELI G. V. MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANICE MARIA LONGHI GIOTTO - 

OAB:8699/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SÉRGIO HEMING - 

OAB:2869/MT

 Processo n.º 4089-65.2011.811.0045.

INDEFIRO o pedido de expedição de ofício ao Cartório de Registro de 

Imóveis, com a finalidade de obter informações a respeito da existência de 

bens penhoráveis, haja vista que a requisição judicial de informações para 

viabilizar a localização de bens, de propriedade do devedor, consolida-se 

como medida excepcional que se justifica, tão somente, se exauridos 

todos mecanismos extrajudiciais e administrativos, disponíveis à parte. Na 

hipótese concreta, o banco de dados das serventias extrajudiciais detém 

natureza pública e estão disponíveis a todo e qualquer cidadão, 

indistintamente. Não subsiste razão para que o Poder Judiciário intervenha 

e requisite as informações.

Considerando-se a ausência de liquidação voluntária da dívida, 

DETERMINO que se expeça certidão judicial comprobatória da dívida, para 

fins de inclusão de registro em cadastros de inadimplentes [art. 782, § 3.º 

do Código de Processo Civil].

Após, intime-se o exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

promova o andamento no processo.

Lucas do Rio Verde/MT, em 24 de julho de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 5704 Nr: 408-39.2001.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PREMIUM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVO BERTOLO, MARIO AGOSTINHO LORENZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO NONATO DOS 

SANTOS - OAB:3286/MT, VALDIR MIQUELIN - OAB:4613/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 408-39.2001.811.0045.

A suspensão do andamento do processo constitui efeito automático e 

direto do falecimento/óbito de uma das partes litigantes [art. 313, inciso I do 

Código de Processo Civil]. A partir da ciência do evento morte, é dever do 

juiz determinar imediatamente o sobrestamento do curso do processo [art. 

313, § 1.º Código de Processo Civil] e os atos processuais praticados 

após a morte da parte são considerados nulos, com exceção dos 

considerados urgentes, pois o ato de suspensão do processo tem 

eficácia declaratória ‘ex tunc’ [cf.: STJ, REsp n.º 1.657.663/PE, 1.ª Turma, 

Rel.: Min. Regina Helena Costa, julgado em 08/08/2017; STJ, EREsp n.º 

270.191/SP, Corte Especial, Rel.: Min. Francisco Peçanha Martins, julgado 

em 04/08/2004]. Por via de consequência, à mingua da ultimação da 

habilitação dos sucessores do falecido, INDEFIRO o pedido de conversão 

da ação e de penhora de bens.

No mais, considerando-se que a exequente empreendeu diligências com o 

fito de viabilizar a habilitação dos sucessores do falecido, CONCEDO à 

empresa exequente o prazo adicional e improrrogável de 60 (sessenta) 

dias, para efeito de promover a citação do espólio ou dos herdeiros do ‘de 

cujus’, que deverão ser indicados e qualificados no processo. Intime-se a 

exequente, registrando-se a advertência de que o não-cumprimento da 

ordem judicial no prazo indicado acarretará na extinção do processo sem 

o julgamento do mérito [art. 313, § 2.º, inciso I do Código de Processo 

Civil/2015].

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 23 de julho de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 81975 Nr: 1258-10.2012.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 
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Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A- BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINDOMAR SOUZA PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 1258-10.2012.8.11.0045.

Considerando-se a ausência de informações a respeito da existência de 

bens, passíveis de penhora, DETERMINO a realização de consulta, junto 

ao sistema RenaJud, com o objetivo de obter informações acerca da 

existência de veículos em nome do executado e, caso positivo, 

proceda-se a inclusão de restrição judicial na margem do prontuário 

administrativo do veículo.

Expeça-se mandado de penhora, avaliação e remoção do veículo descrito 

no extrato em anexo. Concretizada a penhora e a avaliação do bem, 

proceda-se à intimação do devedor acerca do conteúdo dos atos 

processuais efetivados.

Lucas do Rio Verde/MT, em 24 de julho de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 86140 Nr: 5826-69.2012.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TERESINHA BARBOSA DE CAMARGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNILSON ZANARDINI MENEZES - 

OAB:16313-MT, MAURICIO VIEIRA SERPA - OAB:12758/MT, RAFAEL 

WASNESKI - OAB:14334/MS, RICARDO ROBERTO DALMAGRO - 

OAB:12205-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 5826-69.2012.811.0045.

Concedo a requerida o prazo adicional de 30 (trinta) dias, para 

manifestação. Intime-se a requerida, mediante a observância da regra 

prevista no art. 412, §§ 5.º, 6.º, 7.º e 8.º da CNGCGJ/TJMT. Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 24 de julho de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 42435 Nr: 2744-64.2011.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL ALYDE JOSÉ RODRIGUES, MARIA HELENA 

EVEGARTH RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANICE MARIA LONGHI GIOTTO - 

OAB:8699/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO CALDEIRA BARRA - 

OAB:MT/13.465-A

 Processo n.º 2744-64.2011.8.11.0045.

Como medida de prudência, considerando-se que o sequestro de dinheiro 

para efeito de viabilizar o cumprimento da ordem judicial de pagamento 

constitui medida extrema, DETERMINO que se proceda a intimação do 

requerido, mediante a expedição de mandado, para que, no prazo de 10 

(dez) dias, providencie o pagamento da requisição de pequeno valor.

Lucas do Rio Verde/MT, em 24 de julho de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001570-56.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUMA LUCIA FIGUEIREDO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE CRISTIANE FERREIRA DA SILVA OAB - MT0017818A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1001570-56.2018.8.11.0045. Compulsando o contingente 

probatório produzido no processo, verifica-se estar demonstrada a 

condição de segurada da autora e o cumprimento do período de carência, 

conforme certidão do CNIS acostada ao ID n.º 12881036, bem como a 

comunicação do indeferimento do benefício, sob o fundamento único de 

não ser constatada a incapacidade através da perícia médica (ID n.º 

12880964). Esmiuçando o acervo de informações engendradas, 

denota-se que a autora, em 13/06/2018, submeteu-se a avaliação médica 

subscrita por profissional da área médica e devidamente habilitado para o 

desempenho de tal mister, oportunidade em que se constatou ser 

portadora de moléstia grave (CID M54-4, M51 e M19), e que impõe limites 

materiais ao exercício de atividade laboral, conforme demonstra o laudo 

pericial encartado ao ID n.º 13698772 e ID n.º 13698825. Logo, a princípio, 

está demonstrada, nesta fase processual, a existência de moléstia que 

tornou a requerente incapaz para o exercício regular de suas atividades 

laborais habituais, circunstância essa que dá vigor a plausibilidade do 

direito invocado (‘fumus boni iuris’). De outro viés, em um segundo prisma 

de enfoque, considero que a parte requerente logrou êxito em expor 

situação pontual que possa dar azo e recomendar que o perigo da demora 

da prestação jurisdicional possa pôr em risco o direito à concessão do 

benefício previdenciário (‘periculum in mora’). É que, o benefício 

previdenciário tem natureza jurídica eminentemente alimentar, de tal sorte 

que a requerente e a entidade familiar que constituiu, dela dependem para 

proceder ao custeio de suas necessidades básicas de alimentação e 

vestuário, e quiçá para promover a sua própria sobrevivência. Assim, da 

forma que se apresenta a situação, em que a plausibilidade do direito 

invocado — caracterizado pelo fato de que a requerente apresenta 

incapacidade e/ou impossibilidade contemporânea para o desempenho de 

atividade laboral — (‘fumus boni iuris’) e o perigo na demora da prestação 

jurisdicional — corporificado pelo risco que o não pagamento do referido 

benefício à requerente pode catalisar — (‘periculum in mora’), considero 

que se encontram presentes as hipóteses que autorizam a concessão do 

pedido liminar postulado, de molde que a prestação provisória, a ser 

realizada pela autarquia requerida, do beneplácito do auxílio-doença é 

medida que se impõe. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de 

urgência, para o fim de Determinar ao Instituto Nacional do Seguro Social – 

INSS que tome as providências necessárias no sentido de conceder o 

auxílio-doença à autora Cleuma Lucia Figueiredo da Silva, dentro do prazo 

improrrogável de 20 (vinte) dias, devendo ser realizada nova reavaliação 

administrativa da necessidade da manutenção do benefício dentro do 

prazo de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias. Incumbe à parte autora, 

dentro do prazo fixado, formular novo requerimento administrativo para 

prorrogação do benefício [art. 60, §§ 8.º e 9.º da Lei n.º 8.213/1991]. Com 

a juntada do laudo pericial aos autos, Determino que se expeça requisição 

de pequeno valor, com o objetivo de proceder ao pagamento dos 

honorários do perito. Intime-se a autarquia requerida para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, se manifeste acerca do laudo pericial [art. 477, § 1.º 

do Código de Processo Civil/2015]. Intimem-se as partes para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, indiquem outras provas que pretendem 

produzir, especificando, de forma fundamentada, a sua necessidade. 

Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 30 de julho de 2018. Cristiano dos 

Santos Fialho, Juiz de Direito.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004607-62.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CENI DOS PASSOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SILVA DOS SANTOS OAB - MT19602/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 
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Processo n.º 1004607-62.2016.8.11.0045. CENI DOS PASSOS, 

regularmente qualificada, ajuizou Ação declaratória de inexistência de 

débito c/c indenização por danos morais contra BANCO ITAUCARD S/A, 

devidamente qualificado, expondo, em síntese, que a empresa ré 

procedeu à inscrição indevida de seu nome nos cadastros de 

inadimplentes, visto que jamais celebrou qualquer tipo de contrato com a 

empresa e que, em razão do ocorrido, foi submetida a danos, de natureza 

moral. Postulou, ao final, pela procedência do pedido para o fim de 

declarar a inexistência da dívida e condenar a empresa ré no pagamento 

de indenização, por danos morais. A companhia requerida apresentou 

resposta, ocasião em que defendeu a existência de negócio jurídico 

celebrado entre as partes, juntando aos autos cópia de contrato de 

abertura de conta, bem como de termo de renegociação de dívida. 

Defendeu a regularidade da cobrança dos valores, pugnando, ao final, 

pela improcedência do pedido. Intimada a apresentar impugnação à 

contestação, a autora quedou-se inerte. Vieram os autos conclusos. É o 

sucinto relatório. Decido. Primeiramente, impende acentuar, desde logo, 

que se afigura absolutamente desnecessária a produção de outras 

provas na situação hipotética ‘sub judice’, porquanto que não se revela 

imprescindível para efeito de equacionamento/resolução do litígio, haja 

vista que a dissolução das matérias/pontos controvertidos envolve, neste 

tópico específico, em caráter de exclusividade e de maneira cumulativa, o 

exame de cláusulas contratuais e a abordagem de questões de direito. 

Logo, à luz de tais balizamentos, procedo ao julgamento antecipado da 

lide, na forma do que preconiza o comando normativo do art. 355, inciso I 

do Código de Processo Civil. D’outra banda, no que tange à tese preliminar, 

que visa o reconhecimento da conexão de processos, penso que está 

fadada ao insucesso. A conexão de ações, que tramitam em juízos de 

varas diferentes, e que induz a necessidade de reunião de processos, 

configura-se como o vínculo de semelhança, determinado entre duas ou 

mais demandas judiciais, ainda que de maneira parcial, relacionado à 

identidade de causa de pedir ou pedido, e que evidencia, ainda que 

remotamente, a possibilidade concreta de prolação de decisões judicias 

conflitantes/divergentes, fruto da preexistência de um caráter de 

prejudicialidade de uma ação em prejuízo da outra demanda [art. 55 do 

Código de Processo Civil]. O exame da conveniência do julgamento 

simultâneo dos processos deve se concretizar “caso-a-caso”, de acordo 

com a natureza da matéria controvertida e elementos identificadores da 

hipótese concreta, atendido o objetivo de evitar decisões judiciais 

conflitantes e privilegiar a economia processual. Pois bem. Compulsando o 

material cognitivo produzido no processo, verifica-se que a autora ajuizou 

diversas ações contra o grupo requerido. Porém, cada uma diz respeito a 

um contrato diferente da outra, senão vejamos: ação n.º 

1004607-62.2016.8.11.0045, em trâmite perante este juízo, referente a 

inscrição nos cadastros de inadimplentes oriunda do contrato n.º 

000000570091033, no valor de R$ 63,00 (sessenta e três reais); ação n.º 

1004610-17.2016.8.11.0045, referente a inscrição nos cadastros de 

inadimplentes oriunda do contrato n.º 000000574355640, no valor de R$ 

197,00 (cento e noventa e sete reais), em trâmite neste juízo; ação n.º 

1004602-40.2016.8.11.0045, referente a inscrição nos cadastros de 

inadimplentes oriunda do contrato n.º 000000570632893, no valor de R$ 

39,00 (trinta e nove reais), em trâmite neste juízo; ação n.º 

1004603-25.2016.8.11.0045, referente a inscrição nos cadastros de 

inadimplentes oriunda do contrato n.º 000771600043380, no valor de R$ 

245,00 (duzentos e quarenta e cinco reais), em trâmite neste juízo; ação 

n.º 1004611-02.2016.8.11.0045, referente a inscrição nos cadastros de 

inadimplentes oriunda do contrato n.º 000000491247730, no valor de R$ 

72,00 (setenta e dois reais), em trâmite na 6.ª Vara desta Comarca; e ação 

n.º 1004600-70.2016.8.11.0045, referente a inscrição nos cadastros de 

inadimplentes oriunda do contrato n.º 000000021443576, no valor de R$ 

58,15 (cinquenta e oito reais e quinze centavos), em trâmite na 6.ª Vara 

desta Comarca. Diante disto, tendo em vista que as ações possuem causa 

de pedir diversas (contratos diversos), não há risco de decisões 

conflitantes, e nem necessidade de reunião dos processos. Não 

subsistem outras questões preliminares que demandem análise e, 

conforme se denota do exame dos autos, os ditames processuais foram 

observados, não existindo quaisquer nulidades processuais a serem 

decretadas. Destarte, enfrentados estes temas e superada a etapa, 

referente à realização do exame dos requisitos de admissibilidade da lide 

(condições da ação e pressupostos processuais), passo a análise da 

questão de fundo da demanda. Destrinchando o material cognitivo 

produzido no processo, deflui-se que as partes litigantes, efetivamente, 

celebraram contrato de abertura de conta corrente, a qual deu origem à 

emissão de cartão de crédito, que foi utilizado pela autora sem a devida 

quitação das faturas. Dos autos, extrai-se igualmente que, por conta do 

débito em atraso referente às faturas do cartão de crédito, as partes 

litigantes celebraram a renegociação sob o n.º 42052-000000570091033, 

firmado na data de 26/11/2013, no valor de R$ 227,36 (duzentos e vinte e 

sete reais e trinta e seis centavos), a ser quitado em 14 parcelas de R$ 

21,26 (vinte e um reais e vinte e seis centavos), das quais a autora 

somente pagou as três primeiras parcelas. Segundo os informes 

produzidos no processo, principalmente do cotejo dos dados de 

qualificação pessoal da requerente, registrados na petição inicial, e as 

informações constantes nos documentos que instruem a contestação, é 

possível divisar que as informações de identificação pessoal são 

coincidentes e não-divergentes. Estas evidências, analisadas de maneira 

contextualizada, associadas ao fato de que a assinatura constante no 

contrato de abertura de conta acostado ao ID 6809019, pág. 13, possui 

relação de semelhança com as assinaturas constantes na procuração, na 

declaração de hipossuficiência e na Carteira de Identidade RG, que 

instruem a inicial (ID 4442400, págs. 1 a 3), e porque parte da 

renegociação da dívida foi, efetivamente quitada (indício evidente da 

ausência da ocorrência de fraude praticada por terceiro), permitem 

concluir, sem sombra de dúvidas, que o contrato foi, efetivamente, firmado 

entre as partes litigantes. Por conseguinte, diante desta moldura, 

levando-se por linha de estima que a realização/manutenção do registro 

desabonador nos cadastros de proteção ao crédito derivou, como 

consequência direta, da existência de obrigação jurídica pendente de 

quitação — fato imputável, exclusivamente, à devedora —, e 

considerando-se que a companhia requerida protagonizou postura 

impelida em função do estrito exercício regular de direito, não vejo como 

dar entendimento diverso à questão ‘sub judice’, com a consequência de 

que, descaracterizadas as condições que rendem ensejo à 

responsabilidade civil, a improcedência do pedido formulado é medida que 

se impõe. Nessa mesma linha de raciocínio, a ratificar tal posicionamento, 

apanha-se do acervo de jurisprudência dos Tribunais Estaduais os 

seguintes arestos que versam a respeito de questões que guardam 

relação de similitude com a que se encontra sob enfoque: “APELAÇÃO. 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Alegação de inclusão indevida do 

nome da apelante junto aos órgãos de proteção ao crédito. Existência de 

relação jurídica entre as partes comprovada. Dívida exigível. Apontamento 

regular em cadastro de inadimplentes. Incabível a indenização pretendida. 

Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO” (TJ-SP - APL: 

00052309620128260456 SP 0005230-96.2012.8.26.0456, Relator: 

Rosangela Telles, Data de Julgamento: 01/03/2016, 2ª Câmara de Direito 

Privado, Data de Publicação: 01/03/2016). “RECURSO INOMINADO. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. ORIGEM DO DÉBITO CABALMENTE COMPROVADA. 

COBRANÇA DEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA 

MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.” (TJ-RS - Recurso Cível: 

71005650825 RS, Relator: Gisele Anne Vieira de Azambuja, Data de 

Julgamento: 28/08/2015, Quarta Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 

Diário da Justiça do dia 31/08/2015). “AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

JULGADA IMPROCEDENTE - apelante que afirmou não reconhecer o débito 

no valor apontado nos cadastros dos órgãos restritivos de crédito – 

documentos apresentados com a contestação que demonstraram a 

contratação válida – dados pessoais e assinaturas da apelante – faturas 

do cartão de crédito que demonstraram a evolução do débito, condizente 

com o apontamento realizado – apelante que não demonstrou pagamento 

total ou parcial do débito – ausência de verossimilhança nas alegações da 

apelante – negativação regularmente efetivada – recurso desprovido” 

(TJ-SP - APL: 10306156520148260001 SP 1030615-65.2014.8.26.0001, 

Relator: Castro Figliolia, Data de Julgamento: 09/03/2016, 12ª Câmara de 

Direito Privado, Data de Publicação: 10/03/2016). D’outra banda, não se 

pode perder de perspectiva também que a requerente, ao deduzir a 

pretensão individualizada na petição inicial e destacar, de forma taxativa, 

que não celebrou negócio jurídico com a empresa requerida, promoveu, de 

maneira desleal e maliciosa, alteração da verdade, com o objetivo de criar 

obstáculos à correta compreensão da lide e ludibriar o julgador e, por via 
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de consequência, traduz-se como postura que se contrapõe ao dever de 

manutenção e de observância da lealdade processual, caracteriza abuso 

do direito de ação e acarreta na aplicação da sanção da litigância de 

má-fé [art. 77, incisos I e III e art. 80, inciso II, ambos do Código de 

Processo Civil]. Por fim, o comparecimento à audiência de 

conciliação/mediação é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de 

representante, por meio de procuração específica, que outorgue poderes 

para transigir). A ausência injustificada à solenidade configura ato 

atentatório à dignidade da justiça e implica na imposição de multa, arbitrada 

em até 2% sobre o valor atribuído a causa [art. 334, § 8.º do Código de 

Processo Civil]. Portanto, tendo em vista que a autora deixou 

injustificadamente de comparecer à audiência designada, considero que 

sua conduta caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça, devendo 

ser condenada nas sanções processuais dai decorrentes. Ante o 

exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido vertido na peça inicial por parte 

de Ceni dos Passos contra Banco Itaú Card S/A e, como consequência: a) 

Condeno a requerente, nas sanções concernentes à litigância de má-fé, 

ao pagamento de multa na proporção equivalente a 10% sobre o valor 

corrigido atribuído à causa, com lastro no conteúdo normativo do art. 77, 

incisos I e III, art. 80, inciso II e art. 81, caput, todos do Código de Processo 

Civil; b) Com fundamento no conteúdo do art. 77, inciso IV e § 3.º c/c o art. 

334 § 8.º, todos do Código de Processo Civil/2015, Condeno a requerente, 

nas sanções processuais decorrente da prática de ato atentatório a 

dignidade da justiça, no pagamento de multa, arbitrada na proporção de 

2% do valor atribuído à causa, em benefício do Estado de Mato Grosso. c) 

Declaro encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, 

com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil. Por 

derradeiro, no tocante às consequências da incidência da sucumbência, 

com esteio no conteúdo normativo art. 82 e art. 85 § 2.º do Código de 

Processo Civil, Condeno a autora no pagamento de custas judiciais e de 

honorários de advogado, destinados ao patrono da parte adversa, fixados 

no valor correspondente a 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à 

causa, considerando o trabalho desenvolvido por parte do advogado e o 

lapso de tempo que o processo tramitou. Fica suspensa a exigibilidade do 

pagamento das custas judiciais e dos honorários de advogado, destinadas 

ao patrono da parte adversa, infligido à requerente, em razão do fato de 

ter-lhes sido concedido o beneplácito da assistência judiciária gratuita. A 

escrivania deverá promover a alteração dos dados e informações 

relativas aos cadastros de advogados no presente processo, com o 

objetivo de atualizar os registros dos advogados que patrocinam os 

interesses da requerente (ID n.º 12628854). Após, intime-se a autora, 

através do advogado constituído, via DJe, acerca da presente sentença. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Intime-se o Estado de Mato Grosso. 

Lucas do Rio Verde/MT, em 30 de julho de 2018. Cristiano dos Santos 

Fialho, Juiz de Direito.
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Processo n.º 1004610-17.2016.8.11.0045. CENI DOS PASSOS, 

regularmente qualificada, ajuizou Ação declaratória de inexistência de 

débito c/c indenização por danos morais contra BANCO ITAUCARD S/A, 

devidamente qualificado, expondo, em síntese, que a empresa ré 

procedeu à inscrição indevida de seu nome nos cadastros de 

inadimplentes, visto que jamais celebrou qualquer tipo de contrato com a 

empresa e que, em razão do ocorrido, foi submetida a danos, de natureza 

moral. Postulou, ao final, pela procedência do pedido para o fim de 

declarar a inexistência da dívida e condenar a empresa ré no pagamento 

de indenização, por danos morais. A companhia requerida apresentou 

resposta, ocasião em que defendeu a existência de negócio jurídico 

celebrado entre as partes, juntando aos autos cópia de contrato de 

abertura de conta, bem como de termo de renegociação de dívida. 

Defendeu a regularidade da cobrança dos valores, pugnando, ao final, 

pela improcedência do pedido. Intimada a apresentar impugnação à 

contestação, a autora quedou-se inerte. Vieram os autos conclusos. É o 

sucinto relatório. Decido. Primeiramente, impende acentuar, desde logo, 

que se afigura absolutamente desnecessária a produção de outras 

provas na situação hipotética ‘sub judice’, porquanto que não se revela 

imprescindível para efeito de equacionamento/resolução do litígio, haja 

vista que a dissolução das matérias/pontos controvertidos envolve, neste 

tópico específico, em caráter de exclusividade e de maneira cumulativa, o 

exame de cláusulas contratuais e a abordagem de questões de direito. 

Logo, à luz de tais balizamentos, procedo ao julgamento antecipado da 

lide, na forma do que preconiza o comando normativo do art. 355, inciso I 

do Código de Processo Civil. D’outra banda, no que tange à tese preliminar, 

que visa o reconhecimento da conexão de processos, penso que está 

fadada ao insucesso. A conexão de ações, que tramitam em juízos de 

varas diferentes, e que induz a necessidade de reunião de processos, 

configura-se como o vínculo de semelhança, determinado entre duas ou 

mais demandas judiciais, ainda que de maneira parcial, relacionado à 

identidade de causa de pedir ou pedido, e que evidencia, ainda que 

remotamente, a possibilidade concreta de prolação de decisões judicias 

conflitantes/divergentes, fruto da preexistência de um caráter de 

prejudicialidade de uma ação em prejuízo da outra demanda [art. 55 do 

Código de Processo Civil]. O exame da conveniência do julgamento 

simultâneo dos processos deve se concretizar “caso-a-caso”, de acordo 

com a natureza da matéria controvertida e elementos identificadores da 

hipótese concreta, atendido o objetivo de evitar decisões judiciais 

conflitantes e privilegiar a economia processual. Pois bem. Compulsando o 

material cognitivo produzido no processo, verifica-se que a autora ajuizou 

diversas ações contra o grupo requerido. Porém, cada uma diz respeito a 

um contrato diferente da outra, senão vejamos: ação n.º 

1004607-62.2016.8.11.0045, em trâmite perante este juízo, referente a 

inscrição nos cadastros de inadimplentes oriunda do contrato n.º 

000000570091033, no valor de R$ 63,00 (sessenta e três reais); ação n.º 

1004610-17.2016.8.11.0045, referente a inscrição nos cadastros de 

inadimplentes oriunda do contrato n.º 000000574355640, no valor de R$ 

197,00 (cento e noventa e sete reais), em trâmite neste juízo; ação n.º 

1004602-40.2016.8.11.0045, referente a inscrição nos cadastros de 

inadimplentes oriunda do contrato n.º 000000570632893, no valor de R$ 

39,00 (trinta e nove reais), em trâmite neste juízo; ação n.º 

1004603-25.2016.8.11.0045, referente a inscrição nos cadastros de 

inadimplentes oriunda do contrato n.º 000771600043380, no valor de R$ 

245,00 (duzentos e quarenta e cinco reais), em trâmite neste juízo; ação 

n.º 1004611-02.2016.8.11.0045, referente a inscrição nos cadastros de 

inadimplentes oriunda do contrato n.º 000000491247730, no valor de R$ 

72,00 (setenta e dois reais), em trâmite na 6.ª Vara desta Comarca; e ação 

n.º 1004600-70.2016.8.11.0045, referente a inscrição nos cadastros de 

inadimplentes oriunda do contrato n.º 000000021443576, no valor de R$ 

58,15 (cinquenta e oito reais e quinze centavos), em trâmite na 6.ª Vara 

desta Comarca. Diante disto, tendo em vista que as ações possuem causa 

de pedir diversas (contratos diversos), não há risco de decisões 

conflitantes, e nem necessidade de reunião dos processos. Não 

subsistem outras questões preliminares que demandem análise e, 

conforme se denota do exame dos autos, os ditames processuais foram 

observados, não existindo quaisquer nulidades processuais a serem 

decretadas. Destarte, enfrentados estes temas e superada a etapa, 

referente à realização do exame dos requisitos de admissibilidade da lide 

(condições da ação e pressupostos processuais), passo a análise da 

questão de fundo da demanda. Destrinchando o material cognitivo 

produzido no processo, deflui-se que as partes litigantes, efetivamente, 

celebraram contrato de abertura de conta corrente, a qual deu origem à 

emissão de cartão de crédito, que foi utilizado pela autora sem a devida 

quitação das faturas. Dos autos, extrai-se igualmente que, por conta do 

débito em atraso referente às faturas do cartão de crédito, as partes 

litigantes celebraram a renegociação sob o nº 42052-000000574355640, 

firmada na data de 26/11/2013, a ser quitada em 14 parcelas de R$ 65,85 

(sessenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos), das quais a autora 

somente pagou as três primeiras parcelas. Segundo os informes 

produzidos no processo, principalmente do cotejo dos dados de 

qualificação pessoal da requerente, registrados na petição inicial, e as 

informações constantes nos documentos que instruem a contestação, é 

possível divisar que as informações de identificação pessoal são 

coincidentes e não-divergentes. Estas evidências, analisadas de maneira 
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contextualizada, associadas ao fato de que a assinatura constante no 

contrato de abertura de conta acostado ao ID 6722613, pág. 14, possui 

relação de semelhança com as assinaturas constantes na procuração, na 

declaração de hipossuficiência e na Carteira de Identidade RG, que 

instruem a inicial (ID 4442767, págs. 1 a 3), e porque parte da 

renegociação da dívida foi, efetivamente quitada (indício evidente da 

ausência da ocorrência de fraude praticada por terceiro), permitem 

concluir, sem sombra de dúvidas, que o contrato foi, efetivamente, firmado 

entre as partes litigantes. Por conseguinte, diante desta moldura, 

levando-se por linha de estima que a realização/manutenção do registro 

desabonador nos cadastros de proteção ao crédito derivou, como 

consequência direta, da existência de obrigação jurídica pendente de 

quitação — fato imputável, exclusivamente, à devedora —, e 

considerando-se que a companhia requerida protagonizou postura 

impelida em função do estrito exercício regular de direito, não vejo como 

dar entendimento diverso à questão ‘sub judice’, com a consequência de 

que, descaracterizadas as condições que rendem ensejo à 

responsabilidade civil, a improcedência do pedido formulado é medida que 

se impõe. Nessa mesma linha de raciocínio, a ratificar tal posicionamento, 

apanha-se do acervo de jurisprudência dos Tribunais Estaduais os 

seguintes arestos que versam a respeito de questões que guardam 

relação de similitude com a que se encontra sob enfoque: “APELAÇÃO. 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Alegação de inclusão indevida do 

nome da apelante junto aos órgãos de proteção ao crédito. Existência de 

relação jurídica entre as partes comprovada. Dívida exigível. Apontamento 

regular em cadastro de inadimplentes. Incabível a indenização pretendida. 

Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO” (TJ-SP - APL: 

00052309620128260456 SP 0005230-96.2012.8.26.0456, Relator: 

Rosangela Telles, Data de Julgamento: 01/03/2016, 2ª Câmara de Direito 

Privado, Data de Publicação: 01/03/2016). “RECURSO INOMINADO. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. ORIGEM DO DÉBITO CABALMENTE COMPROVADA. 

COBRANÇA DEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA 

MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.” (TJ-RS - Recurso Cível: 

71005650825 RS, Relator: Gisele Anne Vieira de Azambuja, Data de 

Julgamento: 28/08/2015, Quarta Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 

Diário da Justiça do dia 31/08/2015). “AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

JULGADA IMPROCEDENTE - apelante que afirmou não reconhecer o débito 

no valor apontado nos cadastros dos órgãos restritivos de crédito – 

documentos apresentados com a contestação que demonstraram a 

contratação válida – dados pessoais e assinaturas da apelante – faturas 

do cartão de crédito que demonstraram a evolução do débito, condizente 

com o apontamento realizado – apelante que não demonstrou pagamento 

total ou parcial do débito – ausência de verossimilhança nas alegações da 

apelante – negativação regularmente efetivada – recurso desprovido” 

(TJ-SP - APL: 10306156520148260001 SP 1030615-65.2014.8.26.0001, 

Relator: Castro Figliolia, Data de Julgamento: 09/03/2016, 12ª Câmara de 

Direito Privado, Data de Publicação: 10/03/2016). D’outra banda, não se 

pode perder de perspectiva também que a requerente, ao deduzir a 

pretensão individualizada na petição inicial e destacar, de forma taxativa, 

que não celebrou negócio jurídico com a empresa requerida, promoveu, de 

maneira desleal e maliciosa, alteração da verdade, com o objetivo de criar 

obstáculos à correta compreensão da lide e ludibriar o julgador e, por via 

de consequência, traduz-se como postura que se contrapõe ao dever de 

manutenção e de observância da lealdade processual, caracteriza abuso 

do direito de ação e acarreta na aplicação da sanção da litigância de 

má-fé [art. 77, incisos I e III e art. 80, inciso II, ambos do Código de 

Processo Civil]. Por fim, o comparecimento à audiência de 

conciliação/mediação é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de 

representante, por meio de procuração específica, que outorgue poderes 

para transigir). A ausência injustificada à solenidade configura ato 

atentatório à dignidade da justiça e implica na imposição de multa, arbitrada 

em até 2% sobre o valor atribuído a causa [art. 334, § 8.º do Código de 

Processo Civil]. Portanto, tendo em vista que a autora deixou 

injustificadamente de comparecer à audiência designada, considero que 

sua conduta caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça, devendo 

ser condenada nas sanções processuais dai decorrentes. Ante o 

exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido vertido na peça inicial por parte 

de Ceni dos Passos contra Banco Itaú Card S/A e, como consequência: a) 

Condeno a requerente, nas sanções concernentes à litigância de má-fé, 

ao pagamento de multa na proporção equivalente a 10% sobre o valor 

corrigido atribuído à causa, com lastro no conteúdo normativo do art. 77, 

incisos I e III, art. 80, inciso II e art. 81, ‘caput’, todos do Código de 

Processo Civil; b) Com fundamento no conteúdo do art. 77, inciso IV e § 

3.º c/c o art. 334 § 8.º, todos do Código de Processo Civil/2015, Condeno 

a requerente, nas sanções processuais decorrente da prática de ato 

atentatório a dignidade da justiça, no pagamento de multa, arbitrada na 

proporção de 2% do valor atribuído à causa, em benefício do Estado de 

Mato Grosso. c) Declaro encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o 

mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo 

Civil. Por derradeiro, no tocante às consequências da incidência da 

sucumbência, com esteio no conteúdo normativo art. 82 e art. 85 § 2.º do 

Código de Processo Civil, Condeno a autora no pagamento de custas 

judiciais e de honorários de advogado, destinados ao patrono da parte 

adversa, fixados no valor correspondente a 10% (dez por cento) sobre o 

valor atribuído à causa, considerando o trabalho desenvolvido por parte 

do advogado e o lapso de tempo que o processo tramitou. Fica suspensa 

a exigibilidade do pagamento das custas judiciais e dos honorários de 

advogado, destinadas ao patrono da parte adversa, infligido à requerente, 

em razão do fato de ter-lhe sido concedido o beneplácito da assistência 

judiciária gratuita. A escrivania deverá promover a alteração dos dados e 

informações relativas aos cadastros de advogados no presente 

processo, com o objetivo de atualizar os registros dos advogados que 

patrocinam os interesses da requerente (ID n.º 12629490). Após, 

intime-se a requerente, através do advogado constituído, via DJe, acerca 

da presente sentença. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Intime-se o 

Estado de Mato Grosso. Lucas do Rio Verde/MT, em 30 de julho de 2018. 

Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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BANCO ITAUBANK S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1004602-40.2016.8.11.0045. CENI DOS PASSOS, 

regularmente qualificada, ajuizou Ação declaratória de inexistência de 

débito c/c indenização por danos morais contra BANCO ITAU S/A, 

devidamente qualificado, expondo, em síntese, que a empresa ré 

procedeu à inscrição indevida de seu nome nos cadastros de 

inadimplentes, visto que jamais celebrou qualquer tipo de contrato com a 

empresa e que, em razão do ocorrido, foi submetida a danos, de natureza 

moral. Postulou, ao final, pela procedência do pedido para o fim de 

declarar a inexistência da dívida e condenar a empresa ré no pagamento 

de indenização, por danos morais. A companhia requerida apresentou 

resposta, ocasião em que defendeu a existência de negócio jurídico 

celebrado entre as partes, juntando aos autos cópia de contrato de 

abertura de conta, bem como de termo de renegociação de dívida. 

Defendeu a regularidade da cobrança dos valores, pugnando, ao final, 

pela improcedência do pedido. Intimada a apresentar impugnação à 

contestação, a autora quedou-se inerte. Vieram os autos conclusos. É o 

sucinto relatório. Decido. Primeiramente, impende acentuar, desde logo, 

que se afigura absolutamente desnecessária a produção de outras 

provas na situação hipotética ‘sub judice’, porquanto que não se revela 

imprescindível para efeito de equacionamento/resolução do litígio, haja 

vista que a dissolução das matérias/pontos controvertidos envolve, neste 

tópico específico, em caráter de exclusividade e de maneira cumulativa, o 

exame de cláusulas contratuais e a abordagem de questões de direito. 

Logo, à luz de tais balizamentos, procedo ao julgamento antecipado da 

lide, na forma do que preconiza o comando normativo do art. 355, inciso I 

do Código de Processo Civil. D’outra banda, no que tange à tese preliminar, 

que visa o reconhecimento da conexão de processos, penso que está 

fadada ao insucesso. A conexão de ações, que tramitam em juízos de 

varas diferentes, e que induz a necessidade de reunião de processos, 

configura-se como o vínculo de semelhança, determinado entre duas ou 
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mais demandas judiciais, ainda que de maneira parcial, relacionado à 

identidade de causa de pedir ou pedido, e que evidencia, ainda que 

remotamente, a possibilidade concreta de prolação de decisões judicias 

conflitantes/divergentes, fruto da preexistência de um caráter de 

prejudicialidade de uma ação em prejuízo da outra demanda [art. 55 do 

Código de Processo Civil]. O exame da conveniência do julgamento 

simultâneo dos processos deve se concretizar “caso-a-caso”, de acordo 

com a natureza da matéria controvertida e elementos identificadores da 

hipótese concreta, atendido o objetivo de evitar decisões judiciais 

conflitantes e privilegiar a economia processual. Pois bem. Compulsando o 

material cognitivo produzido no processo, verifica-se que a autora ajuizou 

diversas ações contra o grupo requerido. Porém, cada uma diz respeito a 

um contrato diferente da outra, senão vejamos: ação n.º 

1004607-62.2016.8.11.0045, em trâmite perante este juízo, referente a 

inscrição nos cadastros de inadimplentes oriunda do contrato n.º 

000000570091033, no valor de R$ 63,00 (sessenta e três reais); ação n.º 

1004610-17.2016.8.11.0045, referente a inscrição nos cadastros de 

inadimplentes oriunda do contrato n.º 000000574355640, no valor de R$ 

197,00 (cento e noventa e sete reais), em trâmite neste juízo; ação n.º 

1004602-40.2016.8.11.0045, referente a inscrição nos cadastros de 

inadimplentes oriunda do contrato n.º 000000570632893, no valor de R$ 

39,00 (trinta e nove reais), em trâmite neste juízo; ação n.º 

1004603-25.2016.8.11.0045, referente a inscrição nos cadastros de 

inadimplentes oriunda do contrato n.º 000771600043380, no valor de R$ 

245,00 (duzentos e quarenta e cinco reais), em trâmite neste juízo; ação 

n.º 1004611-02.2016.8.11.0045, referente a inscrição nos cadastros de 

inadimplentes oriunda do contrato n.º 000000491247730, no valor de R$ 

72,00 (setenta e dois reais), em trâmite na 6.ª Vara desta Comarca; e ação 

n.º 1004600-70.2016.8.11.0045, referente a inscrição nos cadastros de 

inadimplentes oriunda do contrato n.º 000000021443576, no valor de R$ 

58,15 (cinquenta e oito reais e quinze centavos), em trâmite na 6.ª Vara 

desta Comarca. Diante disto, tendo em vista que as ações possuem causa 

de pedir diversas (contratos diversos), não há risco de decisões 

conflitantes, e nem necessidade de reunião dos processos. Não 

subsistem outras questões preliminares que demandem análise e, 

conforme se denota do exame dos autos, os ditames processuais foram 

observados, não existindo quaisquer nulidades processuais a serem 

decretadas. Destarte, enfrentados estes temas e superada a etapa, 

referente à realização do exame dos requisitos de admissibilidade da lide 

(condições da ação e pressupostos processuais), passo a análise da 

questão de fundo da demanda. Destrinchando o material cognitivo 

produzido no processo, deflui-se que as partes litigantes, efetivamente, 

celebraram contrato de abertura de conta corrente, a qual deu origem à 

emissão de cartão de crédito, que foi utilizado pela autora sem a devida 

quitação das faturas. Dos autos, extrai-se igualmente que, por conta do 

débito em atraso referente às faturas do cartão de crédito, as partes 

litigantes celebraram a renegociação sob o nº 42047-000000570632893, 

firmada na data de 26/11/2013, a ser quitada em 14 parcelas de R$ 39,73 

(trinta e nove reais e setenta e três centavos), das quais a autora 

somente pagou as três primeiras parcelas. Segundo os informes 

produzidos no processo, principalmente do cotejo dos dados de 

qualificação pessoal da requerente, registrados na petição inicial, e as 

informações constantes nos documentos que instruem a contestação, é 

possível divisar que as informações de identificação pessoal são 

coincidentes e não-divergentes. Estas evidências, analisadas de maneira 

contextualizada, associadas ao fato de que a assinatura constante no 

contrato de abertura de conta acostado ao ID 6722321, pág. 14, possui 

relação de semelhança com as assinaturas constantes na procuração, na 

declaração de hipossuficiência e na Carteira de Identidade RG, que 

instruem a inicial (ID 4440177, págs. 1 a 3), e porque parte da 

renegociação da dívida foi, efetivamente quitada (indício evidente da 

ausência da ocorrência de fraude praticada por terceiro), permitem 

concluir, sem sombra de dúvidas, que o contrato foi, efetivamente, firmado 

entre as partes litigantes. Por conseguinte, diante desta moldura, 

levando-se por linha de estima que a realização/manutenção do registro 

desabonador nos cadastros de proteção ao crédito derivou, como 

consequência direta, da existência de obrigação jurídica pendente de 

quitação — fato imputável, exclusivamente, à devedora —, e 

considerando-se que a companhia requerida protagonizou postura 

impelida em função do estrito exercício regular de direito, não vejo como 

dar entendimento diverso à questão ‘sub judice’, com a consequência de 

que, descaracterizadas as condições que rendem ensejo à 

responsabilidade civil, a improcedência do pedido formulado é medida que 

se impõe. Nessa mesma linha de raciocínio, a ratificar tal posicionamento, 

apanha-se do acervo de jurisprudência dos Tribunais Estaduais os 

seguintes arestos que versam a respeito de questões que guardam 

relação de similitude com a que se encontra sob enfoque: “APELAÇÃO. 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Alegação de inclusão indevida do 

nome da apelante junto aos órgãos de proteção ao crédito. Existência de 

relação jurídica entre as partes comprovada. Dívida exigível. Apontamento 

regular em cadastro de inadimplentes. Incabível a indenização pretendida. 

Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO” (TJ-SP - APL: 

00052309620128260456 SP 0005230-96.2012.8.26.0456, Relator: 

Rosangela Telles, Data de Julgamento: 01/03/2016, 2ª Câmara de Direito 

Privado, Data de Publicação: 01/03/2016). “RECURSO INOMINADO. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. ORIGEM DO DÉBITO CABALMENTE COMPROVADA. 

COBRANÇA DEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA 

MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.” (TJ-RS - Recurso Cível: 

71005650825 RS, Relator: Gisele Anne Vieira de Azambuja, Data de 

Julgamento: 28/08/2015, Quarta Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 

Diário da Justiça do dia 31/08/2015). “AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

JULGADA IMPROCEDENTE - apelante que afirmou não reconhecer o débito 

no valor apontado nos cadastros dos órgãos restritivos de crédito – 

documentos apresentados com a contestação que demonstraram a 

contratação válida – dados pessoais e assinaturas da apelante – faturas 

do cartão de crédito que demonstraram a evolução do débito, condizente 

com o apontamento realizado – apelante que não demonstrou pagamento 

total ou parcial do débito – ausência de verossimilhança nas alegações da 

apelante – negativação regularmente efetivada – recurso desprovido” 

(TJ-SP - APL: 10306156520148260001 SP 1030615-65.2014.8.26.0001, 

Relator: Castro Figliolia, Data de Julgamento: 09/03/2016, 12ª Câmara de 

Direito Privado, Data de Publicação: 10/03/2016). D’outra banda, não se 

pode perder de perspectiva também que a requerente, ao deduzir a 

pretensão individualizada na petição inicial e destacar, de forma taxativa, 

que não celebrou negócio jurídico com a empresa requerida, promoveu, de 

maneira desleal e maliciosa, alteração da verdade, com o objetivo de criar 

obstáculos à correta compreensão da lide e ludibriar o julgador e, por via 

de consequência, traduz-se como postura que se contrapõe ao dever de 

manutenção e de observância da lealdade processual, caracteriza abuso 

do direito de ação e acarreta na aplicação da sanção da litigância de 

má-fé [art. 77, incisos I e III e art. 80, inciso II, ambos do Código de 

Processo Civil]. Por fim, o comparecimento à audiência de 

conciliação/mediação é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de 

representante, por meio de procuração específica, que outorgue poderes 

para transigir). A ausência injustificada à solenidade configura ato 

atentatório à dignidade da justiça e implica na imposição de multa, arbitrada 

em até 2% sobre o valor atribuído a causa [art. 334, § 8.º do Código de 

Processo Civil]. Portanto, tendo em vista que a autora deixou 

injustificadamente de comparecer à audiência designada, considero que 

sua conduta caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça, devendo 

ser condenada nas sanções processuais dai decorrentes. Ante o 

exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido vertido na peça inicial por parte 

de Ceni dos Passos contra Banco Itaú S/A e, como consequência: a) 

Condeno a requerente, nas sanções concernentes à litigância de má-fé, 

ao pagamento de multa na proporção equivalente a 10% sobre o valor 

corrigido atribuído à causa, com lastro no conteúdo normativo do art. 77, 

incisos I e III, art. 80, inciso II e art. 81, ‘caput’, todos do Código de 

Processo Civil; b) Com fundamento no conteúdo do art. 77, inciso IV e § 

3.º c/c o art. 334 § 8.º, todos do Código de Processo Civil/2015, Condeno 

a requerente, nas sanções processuais decorrente da prática de ato 

atentatório a dignidade da justiça, no pagamento de multa, arbitrada na 

proporção de 2% do valor atribuído à causa, em benefício do Estado de 

Mato Grosso. c) Declaro encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o 

mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo 

Civil. Por derradeiro, no tocante às consequências da incidência da 

sucumbência, com esteio no conteúdo normativo art. 82 e art. 85 § 2.º do 

Código de Processo Civil, Condeno a autora no pagamento de custas 

judiciais e de honorários de advogado, destinados ao patrono da parte 

adversa, fixados no valor correspondente a 10% (dez por cento) sobre o 

valor atribuído à causa, considerando o trabalho desenvolvido por parte 

do advogado e o lapso de tempo que o processo tramitou. Fica suspensa 
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a exigibilidade do pagamento das custas judiciais e dos honorários de 

advogado, destinadas ao patrono da parte adversa, infligido à requerente, 

em razão do fato de ter-lhe sido concedido o beneplácito da assistência 

judiciária gratuita. A escrivania deverá promover a alteração dos dados e 

informações relativas aos cadastros de advogados no presente 

processo, com o objetivo de atualizar os registros dos advogados que 

patrocinam os interesses da requerente (ID n.º 12628731). Após, 

intime-se a requerente, através do advogado constituído, via DJe, acerca 

da presente sentença. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Intime-se o 

Estado de Mato Grosso. Lucas do Rio Verde/MT, em 30 de julho de 2018. 

Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.
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Processo n.º 1004603-25.2016.8.11.0045. CENI DOS PASSOS, 

regularmente qualificada, ajuizou Ação declaratória de inexistência de 

débito c/c indenização por danos morais contra BANCO ITAU S/A, 

devidamente qualificado, expondo, em síntese, que a empresa ré 

procedeu à inscrição indevida de seu nome nos cadastros de 

inadimplentes, visto que jamais celebrou qualquer tipo de contrato com a 

empresa e que, em razão do ocorrido, foi submetida a danos, de natureza 

moral. Postulou, ao final, pela procedência do pedido para o fim de 

declarar a inexistência da dívida e condenar a empresa ré no pagamento 

de indenização, por danos morais. A companhia requerida apresentou 

resposta, ocasião em que defendeu a existência de negócio jurídico 

celebrado entre as partes, juntando aos autos cópia de contrato de 

abertura de conta, bem como extratos de utilização da conta. Defendeu a 

regularidade da cobrança dos valores, pugnando, ao final, pela 

improcedência do pedido. Intimada a apresentar impugnação à 

contestação, a autora quedou-se inerte. Vieram os autos conclusos. É o 

sucinto relatório. Decido. Primeiramente, impende acentuar, desde logo, 

que se afigura absolutamente desnecessária a produção de outras 

provas na situação hipotética ‘sub judice’, porquanto que não se revela 

imprescindível para efeito de equacionamento/resolução do litígio, haja 

vista que a dissolução das matérias/pontos controvertidos envolve, neste 

tópico específico, em caráter de exclusividade e de maneira cumulativa, o 

exame de cláusulas contratuais e a abordagem de questões de direito. 

Logo, à luz de tais balizamentos, procedo ao julgamento antecipado da 

lide, na forma do que preconiza o comando normativo do art. 355, inciso I 

do Código de Processo Civil. D’outra banda, no que tange à tese preliminar, 

que visa o reconhecimento da conexão de processos, penso que está 

fadada ao insucesso. A conexão de ações, que tramitam em juízos de 

varas diferentes, e que induz a necessidade de reunião de processos, 

configura-se como o vínculo de semelhança, determinado entre duas ou 

mais demandas judiciais, ainda que de maneira parcial, relacionado à 

identidade de causa de pedir ou pedido, e que evidencia, ainda que 

remotamente, a possibilidade concreta de prolação de decisões judicias 

conflitantes/divergentes, fruto da preexistência de um caráter de 

prejudicialidade de uma ação em prejuízo da outra demanda [art. 55 do 

Código de Processo Civil]. O exame da conveniência do julgamento 

simultâneo dos processos deve se concretizar “caso-a-caso”, de acordo 

com a natureza da matéria controvertida e elementos identificadores da 

hipótese concreta, atendido o objetivo de evitar decisões judiciais 

conflitantes e privilegiar a economia processual. Pois bem. Compulsando o 

material cognitivo produzido no processo, verifica-se que a autora ajuizou 

diversas ações contra o grupo requerido. Porém, cada uma diz respeito a 

um contrato diferente da outra, senão vejamos: ação n.º 

1004607-62.2016.8.11.0045, em trâmite perante este juízo, referente a 

inscrição nos cadastros de inadimplentes oriunda do contrato n.º 

000000570091033, no valor de R$ 63,00 (sessenta e três reais); ação n.º 

1004610-17.2016.8.11.0045, referente a inscrição nos cadastros de 

inadimplentes oriunda do contrato n.º 000000574355640, no valor de R$ 

197,00 (cento e noventa e sete reais), em trâmite neste juízo; ação n.º 

1004602-40.2016.8.11.0045, referente a inscrição nos cadastros de 

inadimplentes oriunda do contrato n.º 000000570632893, no valor de R$ 

39,00 (trinta e nove reais), em trâmite neste juízo; ação n.º 

1004603-25.2016.8.11.0045, referente a inscrição nos cadastros de 

inadimplentes oriunda do contrato n.º 000771600043380, no valor de R$ 

245,00 (duzentos e quarenta e cinco reais), em trâmite neste juízo; ação 

n.º 1004611-02.2016.8.11.0045, referente a inscrição nos cadastros de 

inadimplentes oriunda do contrato n.º 000000491247730, no valor de R$ 

72,00 (setenta e dois reais), em trâmite na 6.ª Vara desta Comarca; e ação 

n.º 1004600-70.2016.8.11.0045, referente a inscrição nos cadastros de 

inadimplentes oriunda do contrato n.º 000000021443576, no valor de R$ 

58,15 (cinquenta e oito reais e quinze centavos), em trâmite na 6.ª Vara 

desta Comarca. Diante disto, tendo em vista que as ações possuem causa 

de pedir diversas (contratos diversos), não há risco de decisões 

conflitantes, e nem necessidade de reunião dos processos. Não 

subsistem outras questões preliminares que demandem análise e, 

conforme se denota do exame dos autos, os ditames processuais foram 

observados, não existindo quaisquer nulidades processuais a serem 

decretadas. Destarte, enfrentados estes temas e superada a etapa, 

referente à realização do exame dos requisitos de admissibilidade da lide 

(condições da ação e pressupostos processuais), passo a análise da 

questão de fundo da demanda. Destrinchando o material cognitivo 

produzido no processo, deflui-se que as partes litigantes, efetivamente, 

celebraram contrato de abertura de conta corrente, a qual deu origem à 

emissão de cartão de crédito e limite para saque (cheque especial). A 

conta foi utilizada pela autora, com a utilização do limite para saque 

(cheque especial) sem a devida quitação dos débitos, conforme se extrai 

dos extratos de utilização da conta acostados junto à contestação, os 

quais demonstram a evolução do débito e a utilização da conta. Segundo 

os informes produzidos no processo, principalmente do cotejo dos dados 

de qualificação pessoal da requerente, registrados na petição inicial, e as 

informações constantes nos documentos que instruem a contestação, é 

possível divisar que as informações de identificação pessoal são 

coincidentes e não-divergentes. Estas evidências, analisadas de maneira 

contextualizada, associadas ao fato de que a assinatura constante no 

contrato de abertura de conta acostado ao ID 6808694, pág. 13, possui 

relação de semelhança com as assinaturas constantes na procuração, na 

declaração de hipossuficiência e na Carteira de Identidade RG, que 

instruem a inicial (ID 4440289, págs. 1 a 3), permitem concluir, sem sombra 

de dúvidas, que o contrato foi, efetivamente, firmado entre as partes 

litigantes. Por conseguinte, diante desta moldura, levando-se por linha de 

estima que a realização/manutenção do registro desabonador nos 

cadastros de proteção ao crédito derivou, como consequência direta, da 

existência de obrigação jurídica pendente de quitação — fato imputável, 

exclusivamente, à devedora —, e considerando-se que a companhia 

requerida protagonizou postura impelida em função do estrito exercício 

regular de direito, não vejo como dar entendimento diverso à questão ‘sub 

judice’, com a consequência de que, descaracterizadas as condições que 

rendem ensejo à responsabilidade civil, a improcedência do pedido 

formulado é medida que se impõe. Nessa mesma linha de raciocínio, a 

ratificar tal posicionamento, apanha-se do acervo de jurisprudência dos 

Tribunais Estaduais os seguintes arestos que versam a respeito de 

questões que guardam relação de similitude com a que se encontra sob 

enfoque: “APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Alegação 

de inclusão indevida do nome da apelante junto aos órgãos de proteção ao 

crédito. Existência de relação jurídica entre as partes comprovada. Dívida 

exigível. Apontamento regular em cadastro de inadimplentes. Incabível a 

indenização pretendida. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO” 

(TJ-SP - APL: 00052309620128260456 SP 0005230-96.2012.8.26.0456, 

Relator: Rosangela Telles, Data de Julgamento: 01/03/2016, 2ª Câmara de 

Direito Privado, Data de Publicação: 01/03/2016). “RECURSO INOMINADO. 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS. ORIGEM DO DÉBITO CABALMENTE COMPROVADA. 

COBRANÇA DEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA 

MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.” (TJ-RS - Recurso Cível: 

71005650825 RS, Relator: Gisele Anne Vieira de Azambuja, Data de 

Julgamento: 28/08/2015, Quarta Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 

Diário da Justiça do dia 31/08/2015). “AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 
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JULGADA IMPROCEDENTE - apelante que afirmou não reconhecer o débito 

no valor apontado nos cadastros dos órgãos restritivos de crédito – 

documentos apresentados com a contestação que demonstraram a 

contratação válida – dados pessoais e assinaturas da apelante – faturas 

do cartão de crédito que demonstraram a evolução do débito, condizente 

com o apontamento realizado – apelante que não demonstrou pagamento 

total ou parcial do débito – ausência de verossimilhança nas alegações da 

apelante – negativação regularmente efetivada – recurso desprovido” 

(TJ-SP - APL: 10306156520148260001 SP 1030615-65.2014.8.26.0001, 

Relator: Castro Figliolia, Data de Julgamento: 09/03/2016, 12ª Câmara de 

Direito Privado, Data de Publicação: 10/03/2016). D’outra banda, não se 

pode perder de perspectiva também que a requerente, ao deduzir a 

pretensão individualizada na petição inicial e destacar, de forma taxativa, 

que não celebrou negócio jurídico com a empresa requerida, promoveu, de 

maneira desleal e maliciosa, alteração da verdade, com o objetivo de criar 

obstáculos à correta compreensão da lide e ludibriar o julgador e, por via 

de consequência, traduz-se como postura que se contrapõe ao dever de 

manutenção e de observância da lealdade processual, caracteriza abuso 

do direito de ação e acarreta na aplicação da sanção da litigância de 

má-fé [art. 77, incisos I e III e art. 80, inciso II, ambos do Código de 

Processo Civil]. Por fim, o comparecimento à audiência de 

conciliação/mediação é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de 

representante, por meio de procuração específica, que outorgue poderes 

para transigir). A ausência injustificada à solenidade configura ato 

atentatório à dignidade da justiça e implica na imposição de multa, arbitrada 

em até 2% sobre o valor atribuído a causa [art. 334, § 8.º do Código de 

Processo Civil]. Portanto, tendo em vista que a autora deixou 

injustificadamente de comparecer à audiência designada, considero que 

sua conduta caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça, devendo 

ser condenada nas sanções processuais dai decorrentes. Ante o 

exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido vertido na peça inicial por parte 

de Ceni dos Passos contra Banco Itaú S/A e, como consequência: a) 

Condeno a requerente, nas sanções concernentes à litigância de má-fé, 

ao pagamento de multa na proporção equivalente a 10% sobre o valor 

corrigido atribuído à causa, com lastro no conteúdo normativo do art. 77, 

incisos I e III, art. 80, inciso II e art. 81, ‘caput’, todos do Código de 

Processo Civil; b) Com fundamento no conteúdo do art. 77, inciso IV e § 

3.º c/c o art. 334 § 8.º, todos do Código de Processo Civil/2015, Condeno 

a requerente, nas sanções processuais decorrente da prática de ato 

atentatório a dignidade da justiça, no pagamento de multa, arbitrada na 

proporção de 2% do valor atribuído à causa, em benefício do Estado de 

Mato Grosso. c) Declaro encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o 

mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo 

Civil. Por derradeiro, no tocante às consequências da incidência da 

sucumbência, com esteio no conteúdo normativo art. 82 e art. 85 § 2.º do 

Código de Processo Civil, Condeno a autora no pagamento de custas 

judiciais e de honorários de advogado, destinados ao patrono da parte 

adversa, fixados no valor correspondente a 10% (dez por cento) sobre o 

valor atribuído à causa, considerando o trabalho desenvolvido por parte 

do advogado e o lapso de tempo que o processo tramitou. Fica suspensa 

a exigibilidade do pagamento das custas judiciais e dos honorários de 

advogado, destinadas ao patrono da parte adversa, infligido à requerente, 

em razão do fato de ter-lhes sido concedido o beneplácito da assistência 

judiciária gratuita. A escrivania deverá promover a alteração dos dados e 

informações relativas aos cadastros de advogados no presente 

processo, com o objetivo de atualizar os registros dos advogados que 

patrocinam os interesses da requerente (ID n.º 12628762). Após, 

intime-se a requerente, através do advogado constituído, via DJe, acerca 

da presente sentença. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Intime-se o 

Estado de Mato Grosso. Lucas do Rio Verde/MT, em 30 de julho de 2018. 

Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

5ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002168-78.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL SENEM (REQUERENTE)

JEYSA MENESES DE AGUIAR SENEM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO FONSECA VILLELA OAB - MT0009973A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

INTIMAÇÃO DO(S) RECLAMANTE(S), VIA DE SEU(S) ADVOGADO(S), 

ACERCA DO RECURSO INOMINADO APRESENTADO PELO(S) 

RECLAMADO(S) PARA, QUERENDO, APRESENTAR CONTRARRAZÕES 

NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003120-23.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO DE BARROS LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE Numero do Processo: 

1003120-23.2017.8.11.0045 REQUERENTE: ROBERTO DE BARROS LIMA 

REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

Visto etc., Determino que a parte Reclamante proceda emenda à inicial no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos dos art. (s) 319, inc. II e 320 do 

CPC, a fim de que traga aos autos o comprovante de endereço em nome 

da parte autora, tais como: contas de água, energia e telefone, uma vez 

que, a comprovação da residência em nome da parte é essencial para 

fixação da competência territorial do juízo, inclusive para garantia de 

qualquer direito alegado pela parte reclamante, sob pena de indeferimento 

da petição inicial, nos termos do art. 321,paraágrafo único do CPC. 

Intime-se e cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, 30 de agosto de 2017. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003120-23.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO DE BARROS LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

TERMO ANEXO

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011486-97.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL RODRIGUES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO DE MATOS OAB - MT0014561A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

Autos nº 8011486-97.2015.811.0045 Vistos. Intime-se o exequente para 

se manifestar quanto ao pedido constante no id. 11312012, no prazo de 

05 (cinco) dias. Após, conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio 

Verde, 02 de março de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002480-20.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA DO NASCIMENTO DUTRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO)

PATRICIA BERTELE DO NASCIMENTO BENITEZ OAB - MT19359/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1030631/7/2018 Página 231 de 610



BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1002480-20.2017.8.11.0045. REQUERENTE: ROSA DO NASCIMENTO 

DUTRA REQUERIDO: BANCO PAN S.A. Vistos. Suspenda-se o feito pelo 

prazo de 30 (trinta) dias, uma vez que foi noticiado nos autos o óbito do 

requerido, com fulcro no artigo 313, inciso I c/c § 1°, do Código de 

Processo Civil. Intime-se o autor para no prazo acima habilitar os 

herdeiros, nos termos do artigo 313, §2°, inciso I, do Código de Processo 

Civil. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 27 

de junho de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010459-79.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DENICOLO & BEUTLER LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIOGO ALBRECHT 02536271170 (EXECUTADO)

JOSE LOURENCO DA SILVA JUNIOR - ME (EXECUTADO)

 

Intimação do advogado da parte para comparecer audiência Conciliação 

designada para o dia 11/09/2018. às 16:45 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: 8010577-55.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DENICOLO & BEUTLER LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DAYLANY ALVES RIBEIRO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010577-55.2015.8.11.0045 REQUERENTE: DENICOLO & 

BEUTLER LTDA - ME REQUERIDO: DAYLANY ALVES RIBEIRO Vistos etc. 

As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados 

nos artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 

2º e 4º do Novo Código de Processo Civil cc Enunciados nº 161 e 162, 

ambos do FONAJE. Em análise aos autos, depreende-se, que a parte 

Reclamante deixou de comparecer à audiência de tentativa de conciliação 

(ID 11991703), em que pese ter sido devidamente intimada e não 

apresentou justificativa alguma para a ausência. Destaca-se que em 

âmbito de Juizados Especiais, é imprescindível a participação das partes 

em todas às audiências do processo, conforme preceitua o artigo 51 da 

Lei nº 9.099/95, in verbis: “Art.51. Extingue-se o processo além doas 

casos previsto em Lei. I – quando o autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo. (...)” Em razão do não 

comparecimento da parte Autora à audiência, outro caminho não há senão 

extinguir o processo sem julgamento do mérito. Diante da contumácia da 

parte Reclamante, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do 

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, da Lei 9.099/95), CONDENO a parte Reclamante, no pagamento 

das custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado 

28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação, sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito. Nos termos do 

Artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto os autos para a MM. Juíza da 5ª Vara 

Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, para as providências cabíveis. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após o Trânsito em Julgado, 

arquive-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 07 de março de 2018. Marcia 

Mieko Hiraçaka Almeida, Juíza Leiga. Vistos etc., I – Homologo a decisão 

proferida pela Juíza Leiga, conforme autoriza o artigo 40 da Lei n. 

9.099/95. II – Int. Lucas do Rio Verde/MT, 07 de março de 2018. Melissa de 

Lima Araújo, Juíza de Direito.

Intimação Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010244-45.2011.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ALCIDES BASSO OAB - MT0006252A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROZILDA MARINHEIRO DE LIMA LORENA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Numero do 

Processo: 8010244-45.2011.8.11.0045 REQUERENTE: ELETROMAR 

MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA REQUERIDO: ROZILDA 

MARINHEIRO DE LIMA LORENA Visto etc., 1. Defiro o requerimento de 

suspensão veiculado no Id nº 4879831, pelo prazo de 120 (cento e vinte) 

dias. Após o decurso do prazo, intime-se a parte autora para impulsionar o 

feito. 2. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, 26 de junho de 2017. 

Cristiano dos Santos Fialho Juiz de Direito em substituição legal.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010392-90.2010.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CHARLES PADILHA CASAROLI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIVANI BREMBATTI OAB - MT0010691A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALESSANDRA GOUVEA DE VASCONCELLOS OAB - MT0009023A 

(ADVOGADO)

LAZARO JOSE GOMES JUNIOR OAB - MT0008194S (ADVOGADO)

JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY OAB - MT0006735A (ADVOGADO)

 

Vistos. Observa-se na petição de id. 1153965, que o autor pretende 

cobrar os honorários advocatícios, em fase de cumprimento de sentença, 

no percentual de 10%. Ocorre que na fase do cumprimento de sentença 

no âmbito do Juizado Especial, é permitida apenas a aplicação de multa. 

Quanto aos honorários advocatícios, consoante dispõe o ENUNCIADO 97 

do FONAJE, que estes são indevidos: "A multa prevista no artigo 523, § 1ª, 

do CPC/2015 aplica-se aos Juizados Especiais Cíveis, ainda que o valor 

desta, somado ao da execução, ultrapasse o limite de alçada; a segunda 

parte do referido dispositivo não é aplicável, sendo, portanto, indevidos 

honorários advocatícios de dez por cento." Isto posto, intime-se a autora 

para juntar cálculo do débito, observando os requisitos da condenação, no 

prazo de 10 (dez) dias. Apresentado novo cálculo, concluso para 

deliberação. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio 

Verde/MT, 06 de março de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito 

Lucas do Rio Verde/MT, 05 de março de 2018. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004364-84.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

NATALIA OLIVEIRA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR OAB - MT0016527A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1004364-84.2017.8.11.0045 REQUERENTE: NATALIA OLIVEIRA 

RODRIGUES REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos etc. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados nos 

artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 2º e 

4º do Novo Código de Processo Civil cc Enunciados nº 161 e 162, ambos 

do FONAJE. Em análise aos autos, depreende-se, que a parte Reclamante 

deixou de comparecer à audiência de tentativa de conciliação (ID 

11192437), em que pese ter sido devidamente intimada e não apresentou 

justificativa alguma para a ausência. Destaca-se que em âmbito de 

Juizados Especiais, é imprescindível a participação das partes em todas 
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às audiências do processo, conforme preceitua o artigo 51 da Lei nº 

9.099/95, in verbis: “Art.51. Extingue-se o processo além doas casos 

previsto em Lei. I – quando o autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo. (...)” Em razão do não comparecimento da parte 

Autora à audiência, outro caminho não há senão extinguir o processo sem 

julgamento do mérito. Diante da contumácia da parte Reclamante, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do 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, da Lei 9.099/95), 

CONDENO a parte Reclamante, no pagamento das custas processuais, 

conforme orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não podendo 

repetir o ajuizamento desta ação, sem que haja prévio pagamento das 

custas processuais deste feito. Nos termos do Artigo 40 da Lei 9.099/95, 

remeto os autos para a MM. Juíza da 5ª Vara Cível da Comarca de Lucas 

do Rio Verde, para as providências cabíveis. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Após o Trânsito em Julgado, arquive-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, em 07 de março de 2018. Marcia Mieko Hiraçaka Almeida, Juíza 

Leiga. Vistos etc., I – Homologo a decisão proferida pela Juíza Leiga, 

conforme autoriza o artigo 40 da Lei n. 9.099/95. II – Int. Lucas do Rio 

Verde/MT, 07 de março de 2018. Melissa de Lima Araújo, Juíza de Direito.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010296-65.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL DE SOUZA SEVERO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO LUIS DALTO DE MORAES OAB - MT0013458S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VERDE TRANSPORTES LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO GOMES DE ALMEIDA OAB - MT0005985A (ADVOGADO)

 

Autos: 8010296-65.2016.811.0045 Vistos. Dispensado relatório (art. 38 da 

Lei n. 9.099/95). FUNDAMENTO e DECIDO. Depreende-se dos autos que 

ação encontra-se abandonada pelo autor. Ocorre que, devidamente 

intimado para dar continuidade na ação, atualizando o cálculo do débito, o 

patrono do autor permanece inerte conforme certidão de id. 11491523. 

Considerando o fato de que o requerente não manifestou seu interesse 

nos autos, a extinção é medida que se impõe, consoante a regra do art. 

485, III, do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 485. O juiz não 

resolvera o mérito quando: III – por não promover os atos e as diligencias 

que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;” 

Posto isto, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com 

fulcro no artigo 485, inciso III do Código de Processo Civil. Certifique-se o 

trânsito em julgado, arquivando-se os autos e dando-se as baixas 

devidas. Dispensado o registro pelo Provimento 42/2008/CGJ. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, 02 de março de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004723-34.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA ERICA PEREIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1004723-34.2017.8.11.0045 REQUERENTE: FRANCISCA ERICA 

PEREIRA SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc. 

Dispensado o relatório, de acordo com o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados nos 

artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 2º e 

4º do Novo Código de Processo Civil cc Enunciados nº 161 e 162, ambos 

do FONAJE. Compulsando os autos verifica-se que a parte reclamante 

formulou pedido de desistência (ID.11834136), alegando necessidade de 

perícia grafotécnica nos documentos apresentados pela parte reclamada 

na sua contestação (IDs. 11749211 – 11749218 - 11749220), os quais 

comprovam a relação contratual entre as partes, e ainda, a legalidade do 

débito outrora cobrado. Prefacialmente é imperioso desenredar que in 

casu o deslinde das questões de fato e de direito não depende de dilação 

probatória de perícia ou em audiência de instrução, pelo que delibero por 

julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355 inc. I do CPC. 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. Contudo, na busca de preservar a segurança jurídica 

para ambas as partes, autor e réu, não se acolher o pedido do autor de 

forma deliberada, sem analisar as particularidades do caso concreto. 

Sobre o tema não há divergência na doutrina. É pacífico o entendimento de 

que “a tutela jurisdicional não é privilégio do autor: ela será conferida 

àquele que tiver razão segundo o entendimento do juiz” (CÂNDIDO 

RANGEL DINAMARCO, Instituições de Direito Processual Civil, v. II, São 

Paulo: Malheiros, 2002, p. 140). No mesmo sentido, CASSIO SCARPINELLA 

BUENO observa: “a rejeição do pedido do autor significa prestação de 

tutela jurisdicional para o réu. Tutela jurisdicional é certo, que pode ser de 

qualidade diversa daquela pretendida originalmente pelo autor, mas de 

qualquer sorte, o proferimento de sentença nos moldes do art. 269, I, de 

“rejeição do pedido do autor” acrescenta ao patrimônio jurídico do réu, um 

quid suficiente que impõe a sua prévia oitiva. O réu, com efeito, tem 

inegável interesse no proferimento de uma decisão que lhe favoreça e 

que, sendo de mérito, inviabiliza que o autor volte a formular aquele mesmo 

pedido pelo mesmo fundamento em seu detrimento”. (Curso Sistematizado 

de Direito Processual Civil, v. 2;, 4ªed., São Paulo: Saraiva, 2011, p. 379) 

(grifo nosso). Assim, indefiro o pedido de perícia grafotécnica, e passo a 

decidir a lide. Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize 

afastar a incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que 

impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. Aduz a parte 

requerente que teve nome inscrito no serviço de proteção ao crédito em 

decorrência de dívida inexistente lançado pelo reclamado. Em análise dos 

autos observo que a empresa reclamada demonstrou, sem margem para 

dúvida, a contratação do débito (IDs 11749218 - 11749220). É evidente, 

portanto, que o reclamado se incumbiu e provou a regularidade do 

contrato e débito, estando inocorrente qualquer ato ilícito. A conduta da 

reclamante encontra-se eivada de má-fé. Explico. A reclamante procurou 

o Poder Judiciário e apresentou versão absolutamente inverídica. 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, 

g.n.). A quebra do dever processual pela 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. Outrossim, verifa-se, pelos fatos apresentados que a litigância 

de má-fé por parte da requerente restou flagrante, dadas as provas 

apresentadas pela requerida, as quais demonstram claramente o vínculo 

ensejador da dívida, consubstanciado em contrato devidamente assinado. 

Flagrante, assim, a litigância de má-fé, diante da tentativa de alterar a 

verdade dos fatos, bem ainda por ter aforado ação descabida, em que 

pleiteia danos morais de forma irresponsável. Ante o exposto, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, e, como 

consequência, Declaro encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o 

mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil. Em razão da litigância de má-fé, condeno a parte autora ao 

pagamento das custas, honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre 

o valor da causa e multa por litigância de má-fé em 2% sobre o valor da 

causa. Nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto os autos para o 

MM. Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, para as 

providências cabíveis. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após o Trânsito 

em Julgado, arquive-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 07 de março de 2018. 

Marcia Mieko Hiraçaka Almeida, Juíza Leiga. Vistos etc., I – Homologo a 

decisão proferida pela Juíza Leiga retro, conforme autoriza o artigo 40 da 

Lei n. 9.099/95. II – Int. Lucas do Rio Verde/MT, 07 de março de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010428-98.2011.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

THOP CONTABILIDADE E AUDITORIA SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA - 

EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ALCIDES BASSO OAB - MT0006252A (ADVOGADO)

MARINA CRISTINA TABILE OAB - MT0016857A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNA KIMIYE IKEGAMI KRAUSE (REQUERIDO)

EFRAYN HUDYMA LOPES (REQUERIDO)

PET SHOP MALUCAO LTDA - ME (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora a fim de que informe o endereço da parte 

executada no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003735-13.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VALTER FRANCISCO NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTIANE HECK OAB - MT16253/B-B (ADVOGADO)

NEVIO MANFIO OAB - MT16226/B (ADVOGADO)

TIANE VIZZOTTO OAB - MT12679-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANA SILVA LOBO (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte para comparecer audiência Conciliação 

designada para o dia 11/09/2018. às 17:00 horas, devendo comparecer ao 

ato acompanhado da parte, AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO.LUCAS O RIO 

VERDE

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011792-66.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

G. MARTINELLI E CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO RODRIGUES CONCEICAO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Considerando 

que decorreu "in albis" o prazo para pagamento espontâneo, INTIMO a 

parte exequente para atualização do débito, bem como para requerer o 

que de direito no prazo legal. Lucas do Rio Verde - MT, 30 de julho de 

2018. Fabio Lucio da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000035-63.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMAR OSORIO SILVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO SAULO DA SILVA COLMATI OAB - MT0005424A (ADVOGADO)

EUGENIA APARECIDA DE AGUIAR OAB - MT0017589A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS ALVES SERQUEIRA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Numero do 

Processo: 1000035-63.2016.8.11.0045 EXEQUENTE: ADEMAR OSORIO 

SILVEIRA EXECUTADO: LUCAS ALVES SERQUEIRA Vistos. Defiro o 

requerimento de id. 6733858. Devolva-se os documentos juntando nos 

autos ao autor, após, arquive-se com as cautelas de praxe. As 

providências. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio 

Verde/MT, 07 de março de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002529-61.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ZOE COMUNICACOES LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO SERGIO DA SILVA FERREIRA 33169896253 (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Numero do 

P rocesso :  1 0 0 2 5 2 9 - 6 1 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 4 5  E X E Q U E N T E :  Z O E 

COMUNICACOES LTDA - ME EXECUTADO: PAULO SERGIO DA SILVA 

FERREIRA 33169896253 Vistos. Acolho a emenda a inicial. Em respeito ao 

princípio da cartularidade é imprescindível à apresentação do original do 

título de crédito, sendo assim, intime-se o exequente para, em 05 dias, 

deposite em cartório o do título executivo original. Após, cite-se o devedor 

para que, no prazo de 03 dias, realize o pagamento integral da dívida (art. 

53 da Lei n.º 9.099/1995 c/c art. 829 do CPC). Não havendo pagamento 

voluntário, por parte do executado, proceda-se, de imediato, à penhora e à 

avaliação de bens (CPC, art. 829, § 1º). Realizada a penhora, a Secretaria 

do Juizado Especial deverá proceder à intimação das partes sobre a 

efetivação do ato de constrição judicial e realizar o agendamento de 

audiência de conciliação, momento em que o devedor poderá oferecer 

embargos, de acordo com a pauta da Conciliadora. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 08 de março de 

2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000009-65.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CLARO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Marcos Vinícius Lucca Boligon OAB - MT0012099A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DAMIANA CRISTINA GOMES DOS SANTOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Considerando 

que decorreu "in albis" o prazo para pagamento espontâneo, INTIMO a 

parte exequente para atualização do débito, bem como para requerer o 

que de direito no prazo legal. Lucas do Rio Verde - MT, 30 de julho de 

2018. Fabio Lucio da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003423-37.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

Vistos. Nos termos do artigo 317 do Código de Processo Civil, INTIME-SE a 

parte reclamante, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial 

consistente em colacionar nos autos cópia de comprovante de residência 

em seu nome (cópia de fatura de consumo de energia elétrica, conta de 

consumo de serviços de telefonia, consumo de água, ou outro 

comprovante de endereço idôneo) contemporâneo ao ajuizamento da 

ação, sob pena de extinção (art. 485, IV do CPC). Após o decurso do 

prazo, com ou sem manifestação, conclusos para deliberação. As 

providências. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio 

Verde/MT, 10 de outubro de 2017. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010697-06.2012.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

E. M. EHRIG & CIA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO BIRCK OAB - MT0010093A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIA IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BENTO JOSE DE ALENCAR OAB - MT14539/O-O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

PEDRO RODRIGUES DE MATTOS NETO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1030631/7/2018 Página 234 de 610



CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Considerando 

que decorreu "in albis" o prazo para pagamento espontâneo, INTIMO a 

parte exequente para atualização do débito, bem como para requerer o 

que de direito no prazo legal. Lucas do Rio Verde - MT, 30 de julho de 

2018. Fabio Lucio da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010285-36.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZA SCHLINDWEIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEPHANIE DI CAMILO OAB - MT20767/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

SERASA S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A (ADVOGADO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Numero do 

Processo: 8010285-36.2016.8.11.0045 REQUERENTE: ELIZA 

SCHLINDWEIN REQUERIDO: VIVO S.A., SERASA S/A. Vistos. Intime-se as 

partes quanto o retorno dos autos, bem como requerer o que entender de 

direito no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento do feito. 

Expirado o prazo de nada sendo requerido, arquive-se com as 

advertências de praxe. As providências. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 08 de março de 2018. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012025-63.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

NAYARA NIELE SACOMAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEPHANIE DI CAMILO OAB - MT20767/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT0018017S (ADVOGADO)

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT0007627S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Numero do 

Processo: 8012025-63.2015.8.11.0045 REQUERENTE: NAYARA NIELE 

SACOMAN REQUERIDO: B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO Vistos. 

Intime-se as partes quanto o retorno dos autos, bem como se 

manifestarem no prazo de 10 (dez) dias. Expirado o prazo e nada sendo 

requerido, arquive-se com as cautelas de praxe. Às providências. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Lucas do Rio Verde /MT, 08 de 

março de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

6ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 14622 Nr: 525-88.2005.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO CARLOS RAMOS MOTTA, IMARA 

CABELLEIRA MOTTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JURACI NADIN, NEIVANE MOURI NADIN, 

YOSHIKASU OKA, OLIANA DO PRADO OKA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO DAMASCENO PERES - 

OAB:12553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079/MT, DIRCEU PERES FARIAS JUNIOR - OAB:17765A, FABIO 

PRANDINE MOLEIRO - OAB:14911-B/MT, RONALDO CESÁRIO DA 

SILVA - OAB:6.781/MT

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - ATOS ORDINATÓRIOS: NOS 

TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE E DO PROVIMENTO 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS COM A FINALIDADE DE INTIMAR O 

ADVOGADO DIRCEU PERES FARIAS JUNIOR, OAB/MT 17765-A, PARA 

DEVOLVER OS REFERIDOS AUTOS NO PRAZO DE 24 HORAS, SOB PENA 

DE BUSCA E APREENSÃO E DEMAIS COMINAÇÕES LEGAIS.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003134-70.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GGF FAZENDAS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SAMARTINO ALBINO OAB - MT14903/B (ADVOGADO)

ANDRE PIVETTA FERRARIN OAB - MT10023/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO DE PRODUTORES RURAIS DO VALE DO CEDRO (RÉU)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

PROCESSO N.º 1003134-70.2018.8.11.0045 VistoS. Trata-se de AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER IMPEDITIVA DE OBRA NOVA C/C PEDIDO DE 

TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA “INAUDITA ALTERA 

PARTE” proposta por GGF FAZENDAS LTDA, em face de ASSOCIAÇÃO 

DOS PRODUTORES DO VALE DO CEDRO (APROVALE), objetivando, 

liminarmente, embargar a obra que está sendo realizada pela requerida, 

sem qualquer autorização, em área que abrange sua propriedade (imóveis 

rurais matriculados sob os n.ºs 33.026 e 33.027 do CRI local). Juntou 

documentos, conforme ID’s anexos. Vieram-me conclusos. É breve o 

relato. Fundamento. Decido. Pois bem. Segundo o art. 300 do novo 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). Considerando os elementos de cognição existente nos 

presentes autos, tenho que a autora conseguiu demonstrar ‘prima facie’ a 

probabilidade de seu direito. No caso, a autora comprovou ser proprietária 

dos imóveis rurais objetos das matrículas n.º 33.026 e 33.027 do CRI de 

Lucas do Rio Verde (ID n.º 14397193. Ainda, pelo laudo técnico 

apresentado (ID n.º 14397291), verifica-se, de fato, a existência de obra, 

a princípio, irregular, sendo realizada dentro dos limites da propriedade da 

autora. Igualmente está caracterizado o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo, visto que, caso a obra continue, a autora 

poderá sofrer indevidamente autuações por descumprimento à legislação 

ambiental, haja vista o mencionado dano causado na vegetação de 

reserva legal e área de preservação permanente concernente à 

propriedade da requerente. Assim, CONCEDO A LIMINAR PLEITEADA com 

o fim de determinar a imediata SUSPENSÃO da obra que está sendo 

executada pela requerida nos limites e adjacências da propriedade 

denominada Fazenda Picaças, matrículas n.º 33.026 e 33.027, de 

propriedade da autora, sob pena de aplicação de multa diária, que fixo em 

R$ 3.000,00 (três mil reais). Intime-se a requerida da presente decisão. 

Ressalto que não há risco de irreversibilidade da conduta, pois, a qualquer 

momento poderá ser revogada esta decisão, não violando o prescrito no 

art. 300, §3º do Código de Processo Civil. Sem prejuízo, desde já, designo 

audiência de conciliação/mediação, a ser realizada pelo Centro Judiciário 

de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), no dia 13 de setembro de 

2018, às 15h30min. Proceda a escrivania o agendamento da audiência 

conciliatória, no sistema PJE. Cite-se a requerida para comparecer à 

audiência com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da data designada. 

Intime-se a parte autora, na pessoa de seu advogado (art. 334, § 1º, CPC). 

Consigne-se que as partes deverão comparecer ao ato designado 

acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 

9º, CPC). A audiência de conciliação/mediação, não será realizada se 

ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse na 

composição consensual (art. 334, § 4º, I, CPC). Não havendo conciliação o 

réu poderá oferecer contestação, no prazo de 15 dias (art. 335, inciso I, 

CPC), consignando que não sendo contestada a ação, se presumirão 

aceitos, como verdadeiros, os fatos articulados pelo autor (art. 341 do 

CPC). Cite-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Lucas do 
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Rio Verde/MT, 30 de julho de 2018. GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Segunda Entrância

Comarca de Água Boa

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 1033386 Nr: 3912-32.2018.811.0021

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nivaldo Braido - Eireli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Iveco Latin America Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Sérgio Berto - 

OAB:OAB/PR 37.716

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tratam-se os presentes autos de carta precatória encaminhada do Juízo 

deprecante para esta comarca, requerendo o cumprimento de ordem.

Inicialmente, verifique-se o recolhimento das custas, nos termos dos 

artigos 388, p. único e 389 da CNGCJ/MT, estando isento do recolhimento 

as cartas precatórias referentes à ação penal pública, justiça gratuita, 

Juizado Especial, infância e juventude, feitos da Fazenda Pública e outros 

com isenção legal de custas prévias.

 Não havendo o recolhimento devido, decorrido o prazo de 30 (trinta) dias, 

devolva-se a presente precatória ao Juízo de origem, constando no ofício 

o motivo da devolução e o valor das custas devidas para o caso de novo 

encaminhamento, conforme artigo 390 da CNGCJ/MT.

Estando em ordem a missiva, cumpra-se o deprecado, com a urgência que 

o caso requer.

 Designo audiência para colheita de depoimento pessoal da testemunha, 

para o dia 18 de dezembro de 2018, às 14h40min (MT), devendo esta ser 

pessoalmente intimada a comparecer.

Notifique o juízo deprecado, conforme exige o item 2.7.4 da normativa em 

comento, sendo desnecessária a intimação dos patronos das partes, nos 

termos da Súmula 273 do S.T.J..

Caso a ordem não deva ser cumprida nesta comarca, remeta-se ao local 

de cumprimento, dado o caráter itinerante da missiva, conforme dispõe o 

artigo 262 caput do Código de Processo Civil, notificando imediatamente o 

juízo deprecante.

 Após o cumprimento, independentemente de novo despacho, remeta os 

autos à origem, com os cumprimentos de estilo.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 1033264 Nr: 3829-16.2018.811.0021

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aelson de Miranda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Fernando Ferreira 

Nogueira - OAB:OAB/SP 152.387

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a necessidade de readequação da pauta de audiências, 

redesigno a audiência anteriormente agendada, para o dia 18 de dezembro 

de 2018 às 14h50min do horário oficial do Estado de Mato Grosso, 

consignando as demais deliberações contidas na decisão de fl. 13vs.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 1033263 Nr: 3828-31.2018.811.0021

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aelson de Miranda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Fernando Ferreira 

Nogueira - OAB:OAB/SP 152.387

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a necessidade de readequação da pauta de audiências, 

redesigno a audiência anteriormente agendada, para o dia 18 de dezembro 

de 2018 às 13h15min do horário oficial do Estado de Mato Grosso, 

consignando as demais deliberações contidas na decisão de fl. 13-vs.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 1028659 Nr: 860-28.2018.811.0021

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZdA, Tais Zerger

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Omelio Fernandes de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudinei Rocha Pinheiro - 

OAB:17.950A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a necessidade de readequação da pauta de audiências, 

redesigno a audiência anteriormente agendada, para o dia 18 de dezembro 

de 2018 às 13h30min do horário oficial do Estado de Mato Grosso, 

consignando as demais deliberações contidas na decisão de fl. 19-vs.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 1032490 Nr: 3343-31.2018.811.0021

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adriana Avrella Herpich, Irineu Herpich

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Paulo Debacker

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco Dornelles - 

OAB:OAB/RS 44903

 Considerando a necessidade de readequação da pauta de audiências, 

redesigno a audiência anteriormente agendada, para o dia 18 de dezembro 

de 2018 às 13h40min do horário oficial do Estado de Mato Grosso, 

consignando as demais deliberações contidas na decisão de fl. 11-vs.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 115104 Nr: 5523-88.2016.811.0021

 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: Wesley Pereira Sobrinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amado José Ferreira Filho - 

OAB:OAB/MT 22.124-A, Dinalva Ribeiro de Sousa - OAB:OAB/MT 

22.255/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a necessidade de readequação da pauta de audiências, 

redesigno a audiência anteriormente agendada, para o dia 18 de dezembro 

de 2018 às 14h15min do horário oficial do Estado de Mato Grosso, 

consignando as demais deliberações contidas na decisão de fl. 68.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 29479 Nr: 3923-76.2009.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CdCdLAdAdA-SA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAdS, RAdS-M, JAF, RAT, RAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carla Beatriz Rieffe Franco - 

OAB:MT20.720-B, Marco André Honda Flores - OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Julia Fernanda Santos de 

Carvalho - OAB:20144-O/MT, Liele Santini - OAB:22376/O, Selso 
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Lopes de Carvalho - OAB:3556-B/MT, Tiago Thoma Martins de 

Paula - OAB:11.954-B/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: a INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE, 

por meio de seu patrono constituído, para que no prazo de 10 (dez) dias, 

promova o andamento do processo e requeira o que entender de direito 

em termos de prosseguimento, tendo em vista a petição do requerido de 

fls. 183/186.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 107230 Nr: 935-38.2016.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sinagro Produtos Agropecuários Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Vitor Dante

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAUTO DO NASCIMENTO 

KANEYUKI - OAB:27141

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: A intimação do advogado da parte 

exequente para que, no prazo de 10(dez) dias, promova o andamento do 

processo e requeira o que entender de direito, em termos de 

prosseguimento do feito, tendo em vista a certidão de decurso de prazo 

de fl. 119.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 80988 Nr: 4009-76.2011.811.0021

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aduzenir Gomes 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: a INTIMAÇÃO das partes acerca do 

retorno dos autos a 1ª Instância, para que, querendo, manifestem-se com 

o que entenderem de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 99891 Nr: 2171-59.2015.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MTS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Luiz Campos das Neves 

Ribeiro - OAB:OAB/MT 12.560/O, Marcos Antonio de Almeida 

Ribeiro - OAB:OAB/MT 5.308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: A intimação do advogado da parte 

exequente para que, no prazo de 10(dez) dias, promova o andamento do 

processo e requeira o que entender de direito, em termos de 

prosseguimento do feito, tendo em vista a certidão da Oficiala de Justiça 

de fl. 87 dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 81747 Nr: 584-07.2012.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VGMC, BMdM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilmar Ferreira Rodrigues 

Junior - OAB:22439A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: A intimação do advogado da parte 

exequente para que, no prazo de 10(dez) dias, promova o andamento do 

processo e requeira o que entender de direito, em termos de 

prosseguimento do feito, tendo em vista a certidão da Oficiala de Justiça 

de fl. 97 dos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 23537 Nr: 2849-21.2008.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tarcísio Cardoso Tonhá

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bradesco Administradora de Consorcios Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiane Vieira de Souza 

Menezes - OAB:OAB/MT 15.042/A, Tarcísio Cardoso Tonhá - 

OAB:OAB/MT 3573-B

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

OAB:OAB/MT 3056

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: A intimação do advogado das partes 

para que, no prazo de 10(dez) dias, promovam o andamento do processo 

e requeiram o que entenderem de direito, em termos de prosseguimento do 

feito, tendo em vista a manifestação do PERITO às fls. 307/309 dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 86801 Nr: 1286-16.2013.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Assoc. do 

Araguaia - Sicredi Araguaia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Marrocos Soares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra Bertol Wilpert 

Ribeiro - OAB:OAB/MT 17.246/B, Ricardo Zancanaro - OAB:OAB/MT 

8739-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: A intimação do advogado da parte 

exequente para que, no prazo de 10(dez) dias, promova o andamento do 

processo e requeira o que entender de direito, em termos de 

prosseguimento do feito, tendo em vista a certidão da Oficiala de Justiça 

de fl. 132 dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 86273 Nr: 778-70.2013.811.0021

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silvestre Alves Nogueira

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Greice Kelly Varela Silveira - 

OAB:14436, Selso Lopes de Carvalho - OAB:3556-B/MT, Tiago 

Canan - OAB:OAB/MT 9.180/O, Tiago Thoma Martins de Paula - 

OAB:11.954-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria Federal - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: A intimação do advogado da parte 

requerente para que, no prazo de 10(dez) dias, promova o andamento do 

processo e requeira o que entender de direito, em termos de 

prosseguimento do feito, tendo em vista a petição do requerido de fls. 

196/206 dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 100369 Nr: 2440-98.2015.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Ensino de Água Boa Ltda - 

Cooperensino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexi Garcia de Melo Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiana Coletti Guimarães 

Rosa - OAB:OAB/SP 137.127, Luciana Almeida Ribeiro - 

OAB:7228-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: a INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE, 

por meio de seu patrono constituído nos autos, para que no prazo de 10 

(dez) dias, junte aos autos a guia/recibo para expedição da certidão de 

que trata o r. Despacho de fl. 64 dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 100809 Nr: 2703-33.2015.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BdBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRBJ, FRB, GMGR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19081-A/MT, Sérvio Túlio de Barcelos - OAB:14.258 

A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: A intimação do advogado da parte 

exequente para que, no prazo de 10(dez) dias, promova o andamento do 

processo e requeira o que entender de direito, em termos de 

prosseguimento do feito, tendo em vista a certidão da Oficiala de Justiça 

de fl. 95 dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 97797 Nr: 936-57.2015.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucilene Mourão, Loreni Maria Jascoski

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

OAB:OAB/MT 3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: A intimação do advogado da parte 

exequente para que, no prazo de 10(dez) dias, promova o andamento do 

processo e requeira o que entender de direito, em termos de 

prosseguimento do feito, tendo em vista certidão da Oficiala de Justiça de 

fl. 55 dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 109195 Nr: 1974-70.2016.811.0021

 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: Silvia Lombardi de Oliveira

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Paulo da Silva - 

OAB:OAB/MT 21.772/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: A intimação do advogado da parte 

requerente para que, no prazo de 10(dez) dias, promova o andamento do 

processo e requeira o que entender de direito, em termos de 

prosseguimento do feito, tendo em vista as peças retro juntadas no feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 82782 Nr: 1625-09.2012.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Otmar Lauro Derlam, Cacimiro Dias de Moraes, Rosalina 

Scholze, Armando Scholze, Espólio de Joaquim Pacífico Carrijo, Vitalina 

Alves Carrijo, Milton Ribeiro Machado, Espólio de Eduardo Crispim das 

Chagas, Olair Crispim das Chagas, Marlene Crispim Ferreira, Marly Crispim 

das Chagas, Maria da Luz Crispim das Chagas, Aparecida Conceição 

Crispim das Chagas, Maria de Fatima Crispim Mendes

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Zancanaro - 

OAB:OAB/MT 8739-A, Tiago Thoma Martins de Paula - 

OAB:11.954-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Louise Rainer Pereira 

Gionédis - OAB:16.691-A/ MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: a INTIMAÇÃO da parte requerente 

acerca do retorno dos autos a 1ª Instância, para que, querendo, 

manifestem-se com o que entenderem de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 28270 Nr: 2726-86.2009.811.0021

 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: Antonio Martini Fernandes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Brasil Telecom/Oi S.A., MM Telecom - 

Engenharia e Serviços de Telecomunicaçãoes Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Cardoso Tonhá - 

OAB:12290-MT, Selso Lopes de Carvalho - OAB:3556-B/MT, Tiago 

Thoma Martins de Paula - OAB:11.954-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alcides Luiz Ferreira - 

OAB:5477/MT, Alexandre Miranda Lima - OAB:13241-A/MT, Andréa 

da Silva Alves - OAB:26479/DF, Daniela Sampaio Steinle - 

OAB:12266-B/MT, Eladio Miranda Lima - OAB:13242-A/MT, Frederico 

Oliveira Franco - OAB:120922/RJ, Giordano Bruno de Oliveira - 

OAB:7.238 MT, José Alves Nunes - OAB:14.635 DF, MARIA LUCIA 

FERREIRA TEIXEIRA - OAB:3662/MT, Monica Cristina Felizardo 

Vasconcelos - OAB:13.237 - B MT, Welton Magnone Oliveira dos 

Santos - OAB:14186/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação do advogado da parte 

requerente, para que se manifeste(m) requerendo o que entender(em) de 

direito, no prazo de 10 (dez) dias, acerca do(a,s) da petição do requerido 

que se encontra(m) juntado(s) às fls. 489/630 dos presentes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 102803 Nr: 3932-28.2015.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agnaldo B e Silva & Cia Ltda -ME

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

OAB:OAB/MT 3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: A intimação do advogado da parte 

exequente para que, no prazo de 10(dez) dias, promova o andamento do 

processo e requeira o que entender de direito, em termos de 

prosseguimento do feito, tendo em vista a certidão da Oficiala de Justiça 

de fl. 70 dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 31525 Nr: 525-87.2010.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAURI MIGUEL WEBER

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sueli Vieira de Souza - 

OAB:14900-A/MT, 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

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: A intimação do advogado da parte 

exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, promova o andamento do 

processo e requeira o que entender de direito, em termos de 

prosseguimento do feito, tendo em vista a(s) petição(s) do requerido retro 

juntada(s).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 33686 Nr: 2696-17.2010.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mineração Serra Dourada Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jarbas Possebon Nunes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ludmilla Aparecida Vilela da 

Luz - OAB:22758-O, Paulo Sergio Diniz - OAB:OAB/MT 12126-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIZ PRIETO - 

OAB:7360/B, Silvana Gregorio Lima - OAB:9.539/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: a INTIMAÇÃO das partes acerca do 

retorno dos autos a 1ª Instância, para que, querendo, manifestem-se com 

o que entenderem de direito.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 1757 Nr: 51-39.1998.811.0021

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marisa Bernardete Selbiscikowski, Silvio Carvalho Diniz

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Vieira Massa - 

OAB:135846/SP, Claudinei Rocha Pinheiro - OAB:17.950A, Luiz 

Fernando de Felício - OAB:OAB-SP 122.421

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos de Souza - 

OAB:3608-B

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação do advogado da parte 

requerente/embargante, para que se manifeste(m) requerendo o que 

entender(em) de direito, no prazo de 10 (dez) dias, acerca do(a,s) 

informaçõe que se encontra(m) juntado(s) às fls. 141/148 dos presentes 

autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 85494 Nr: 8-77.2013.811.0021

 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: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Eduardo Lazzarini Ramos

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

- OAB:16.691-A/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação do advogado da parte 

requerente, para proceder o preparo da Carta Precatória de CITAÇÃO a 

ser expedida à Comarca Ribeirão Preto - SP, no prazo de 05 (cinco) dias, 

encaminhando a este Juízo as devidas Guias recolhidas para posterior 

encaminhamento da Deprecata para cumprimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 98617 Nr: 1440-63.2015.811.0021

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elizabete Maria Grando Jascoski, GGJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clóvis Jose Jascoski

 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: A intimação do advogado da parte 

requerente para que, no prazo de 10(dez) dias, promova o andamento do 

processo e requeira o que entender de direito, em termos de 

prosseguimento do feito, tendo em vista o transcurso do prazo de 

suspensão dantes requerido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 31500 Nr: 500-74.2010.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Volmir Miguel Fries, Marlene Maria Fries

 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

 FINALIDADE: Intimação da parte exequente, através de seu advogado, 

para que se manifeste, no prazo de 10(dez) dias, acerca da petição da 

parte executada, juntada aos autos às fls 718/781.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 114990 Nr: 5439-87.2016.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SCHUMACHER INDUSTRIAL LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRIPERES COMÉRCIO DE PEÇAS 

AGRÍCOLAS LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: George Lippert Neto - 

OAB:31135/RS, Marcia Mallmann Lippert - OAB:35570/RS, PRISCILA 

MAIRA LUCAS DA SILVA MACHADO - OAB:81478

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: A intimação do advogado da parte 

exequente para que, no prazo de 10(dez) dias, promova o andamento do 

processo e requeira o que entender de direito, em termos de 

prosseguimento do feito, tendo em vista a certidão da Oficiala de Justiça 

de fl. 78 dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 90722 Nr: 574-89.2014.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rudnéia Aparecida Macedo Petter

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Keila Cristina Guarato

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanderlei Martins de Oliveira 

Junior - OAB:OAB/MT 13989-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Valente Araújo - 

OAB:OAB/MT 3572

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: A intimação do advogado da parte 

exequente para que, no prazo de 10(dez) dias, promova o andamento do 

processo e requeira o que entender de direito, em termos de 

prosseguimento do feito, tendo em vista a certidão da Oficiala de Justiça 

de fl. 204 dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 35175 Nr: 4188-44.2010.811.0021

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JFRL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EEdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Selso Lopes de Carvalho - 

OAB:3556-B/MT, Tiago Thoma Martins de Paula - OAB:11.954-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: A intimação do advogado da parte 

requerente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, promova o andamento 

do feito tendo em vista o desarquivamento dos autos, conforme solicitado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 100372 Nr: 2443-53.2015.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Ensino de Água Boa Ltda - 

Cooperensino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Uilton Elias de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiana Coletti Guimarães 

Rosa - OAB:OAB/SP 137.127, Luciana Almeida Ribeiro - 

OAB:7228-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: A intimação do advogado da parte 

exequente para que, no prazo de 10(dez) dias, promova o andamento do 

processo e requeira o que entender de direito, em termos de 

prosseguimento do feito, tendo em vista a certidão da Oficiala de Justiça 

de fl. 63 dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 95707 Nr: 4308-48.2014.811.0021

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Honda S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vilmar Dias de Almeida
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:8530, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: A intimação do advogado da parte 

requerente para que, no prazo de 10(dez) dias, promova o andamento do 

processo e requeira o que entender de direito, em termos de 

prosseguimento do feito, tendo em vista certidão da Oficiala de Justiça de 

fl. 65.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 81384 Nr: 221-20.2012.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): André Luiz Zandoná, Eliete Fabio Zandona, 

Robson Moreira Queiroz

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

OAB:OAB/MT 3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: A intimação do advogado da parte 

exequente para que, no prazo de 10(dez) dias, promova o andamento do 

processo e requeira o que entender de direito, em termos de 

prosseguimento do feito, tendo em vista a certidão de decurso de prazo 

de fl. 98.

 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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sueli Vieira de Souza - 

OAB:14900-A/MT, Wilson Massaiuki Sio Junior - OAB:9.661-A-MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: a INTIMAÇÃO DAS PARTES, por meio 

de seus patronos constituídos nos autos, para que se manifestem, no 

prazo de 10 (dez) dias, acerca dos embargos de declaração retro 

juntados, respectivamente, pela parte requerida às fls. 219/223 e 

requerente às fls. 224/227 dos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 31917 Nr: 917-27.2010.811.0021

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cristovão Martins de Paula

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Selso Lopes de Carvalho - 

OAB:3556-B/MT, Tiago Canan - OAB:OAB/MT 9.180/O, Tiago Thoma 

Martins de Paula - OAB:11.954-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jose Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19081-A/MT, Servio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação do advogado da parte 

requerida, para que se manifeste(m) requerendo o que entender(em) de 

direito, no prazo de 10 (dez) dias, acerca do(a,s) da petição do 

requerente (embargos de declaração) que se encontra(m) juntado(s) às 

fls. 383/385 dos presentes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 84105 Nr: 2944-12.2012.811.0021

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucimar Moreira dos Santos Arcanjo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Água Boa - M T

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Laís Bento de Resende - 

OAB:OAB/MT 11.828, Larisse Bento de Resende - OAB:12978/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dejango Riber Oliveira 

Campos - OAB:8874-B/MT, Marina Santana de Oliveira Souza - 

OAB:9879/MT, Silvana Alves de Souza - OAB:15.374/0/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, 

por meio de sua patrona constituída, para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, apresente nos autos os dados bancários para a transferência dos 

valores liberados no feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 14552 Nr: 1496-14.2006.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bunge Fertilizantes S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Raimundo Ribeiro da Silva, Olga 

Leite Ribeiro da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Schneider - OAB:5238/MT, 

OSMAR SCHNEIDER - OAB:MT - 2152/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação do advogado da parte 

exequente, para proceder o preparo da Carta Precatória de intimação a 

ser expedida à Comarca Canarana - MT, no prazo de 05 (cinco) dias, 

encaminhando a este Juízo as devidas Guias recolhidas para posterior 

encaminhamento da Deprecata para cumprimento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 31513 Nr: 513-73.2010.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vanderlei Zamboni, Eloy Lucia Zamboni, Jandir Luiz 

Zamboni, Zélia Maria Lima Zamboni

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilson Massaiuki Sio Junior - 

OAB:9.661-A-MT, Wolcer Freitas Maia - OAB:18397-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nelson Wilians Fratoni 

Rodrigues - OAB:11.065-A/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DAS PARTES, por meio 

de seus patronos constituídos, para que no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestem-se acerca da petição do perito de fls. 627/631, a qual informou 

o aceite e o valor dos honorários requeridos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 24514 Nr: 3815-81.2008.811.0021

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Carlos Mundim & Cia Ltda, Antônio 

Carlos Mundim

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

Silva - OAB:OAB/MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tiago Canan - OAB:OAB/MT 

9.180/O

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação do advogado da parte 

executada, para que se manifeste(m) requerendo o que entender(em) de 

direito, no prazo de 10 (dez)dias, acerca do(a,s) dos embargos de 

declaração opostos pelo exequente, que se encontra(m) juntado(s) às fls. 

309/310 dos presentes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 89234 Nr: 3581-26.2013.811.0021

 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: Elsa Maria de Oliveira

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Paulo da Silva - 

OAB:OAB/MT 21.772/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: a INTIMAÇÃO das partes acerca do 
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retorno dos autos a 1ª Instância, para que, querendo, manifestem-se com 

o que entenderem de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 98368 Nr: 1289-97.2015.811.0021

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Francisco Cetrone

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Brasil

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Talvani de Lima Couto 

- OAB:7909, Eduardo Talvani de Lima Couto Filho - OAB:34516/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: a intimação do advogado da parte 

Requerente/Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, promova o 

pagamento das diligências do Oficial de Justiça referentes ao(s) 

mandado(s) de INTIMAÇÃO expedido(s) nos autos, devendo ser 

colacionado ao feito, comprovante/recibo e a guia do pagamento. Fica 

advertido o Sr. Advogado que o pagamento das diligências deverá ser 

efetuado obrigatoriamente através da Central de Pagamento de Diligências 

- CPD, disponível no site do TJMT, conforme Provimento 07/2017 da 

Corregedoria-Geral da Justiça. Obs.: no caso de impossibilidade de 

pagamento das diligências pelo referido Sistema, em virtude de não 

cadastramento do endereço de cumprimento no Sistema, deverá o Sr. 

Advogado solicitar o cadastramento do mesmo à Central de Mandados 

desta Comarca, no mesmo prazo, informando a localização exata do 

endereço de cumprimento do mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 15757 Nr: 2699-11.2006.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bunge Fertilizantes S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Velci Luis Raffaelli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luís Fernando Decanini - 

OAB:6865/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Selso Lopes de Carvalho - 

OAB:3556-B/MT, Tiago Canan - OAB:OAB/MT 9.180/O, Tiago Thoma 

Martins de Paula - OAB:11.954-B/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: a REITERAÇÃO da intimação do 

advogado da parte Requerente/Exequente para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, promova o pagamento das diligências do Oficial de Justiça. 

Fica advertido o Sr. Advogado que o pagamento das diligências deverá 

ser efetuado obrigatoriamente através da Central de Pagamento de 

Diligências - CPD, disponível no site do TJMT, conforme Provimento 

07/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça. Obs.: no caso de 

impossibilidade de pagamento das diligências pelo referido Sistema, em 

virtude de não cadastramento do endereço de cumprimento no Sistema, 

deverá o Sr. Advogado solicitar o cadastramento do mesmo à esta 

Secretaria, no mesmo prazo, de 05 (cinco) dias, informando a localização 

exata do endereço de cumprimento do mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 103698 Nr: 4580-08.2015.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Riama Tratores e Máquinas Agricolas Ltda, 

Fabio Ribeiro Borges

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudio Kazuoshi Kawasaki - 

OAB:17.555/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: a REITERAÇÃO da intimação do 

advogado da parte Requerente/Exequente para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, promova o pagamento das diligências do Oficial de Justiça 

referentes ao(s) mandado(s) expedido(s) nos autos. Fica advertido o Sr. 

Advogado que o pagamento das diligências deverá ser efetuado 

obrigatoriamente através da Central de Pagamento de Diligências - CPD, 

disponível no site do TJMT, conforme Provimento 07/2017 da 

Corregedoria-Geral da Justiça. Obs.: no caso de impossibilidade de 

pagamento das diligências pelo referido Sistema, em virtude de não 

cadastramento do endereço de cumprimento no Sistema, deverá o Sr. 

Advogado solicitar o cadastramento do mesmo à esta Secretaria, no 

mesmo prazo, de 05 (cinco) dias, informando a localização exata do 

endereço de cumprimento do mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 31368 Nr: 367-32.2010.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COODETEC Cooperativa Central de Pesquisa Agricola 

Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Almir Jose de Avila

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cláudia Uliana Orlando - 

OAB:35.818 PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: A intimação do advogado da parte 

exequente para que, no prazo de 10(dez) dias, promova o andamento do 

processo e requeira o que entender de direito, em termos de 

prosseguimento do feito, tendo em vista a devolução de correspondência 

de fl. 154 dos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 31621 Nr: 621-05.2010.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Jose Stein

 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

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: a INTIMAÇÃO DAS PARTES, por meio 

de seus patronos constituídos, para que, querendo, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestem-se acerca da petição do perito, juntada às fls. 

573/576 dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 117666 Nr: 653-63.2017.811.0021

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JBS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): União - Fazenda Nacional

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO AUGUSTO CHILO - 

OAB:221616

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: a INTIMAÇÃO DA PARTE 

EMBARGANTE, JBS S/A, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

querendo, apresente nos autos suas contrarrazões ao recurso de 

apelação interposto pela parte adversa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 86160 Nr: 666-04.2013.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Admir Strapasson de Cezere

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Departamento Estadual de Trânsito de Mato 

Grosso - DETRAN/MT

 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: Mario Lucio Franco Pedrosa 

- OAB:5746/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação do advogado da parte 

EXEQUENTE, para que se manifeste(m) requerendo o que entender(em) de 

direito, no prazo de 10 (dez) dias, acerca do(a,s) informações da 

Procuradoria do Estado de Mato Grosso que se encontra(m) juntado(s) às 

fls. 266 dos presentes autos.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 87827 Nr: 2264-90.2013.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Afonso Santana de Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lindomar Francisco de Melo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Valente Araújo - 

OAB:OAB/MT 3572

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tiago Canan - OAB:OAB/MT 

9.180/O

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: a intimação das partes para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifestem-se nos autos com o que entenderem 

de direito, acerca da proposta de honorários apresentada pelo perito à fl. 

108 dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 107913 Nr: 1261-95.2016.811.0021

 AÇÃO: Mandado de Segurança com pedido liminar (arts. 1553/51 e 5º, 

LXIX da CF)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Vagner Valter Alves Rocha - ME, Vagner Valter Alves 

Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Secretário de Planejamento e Finanças do 

Município de Água Boa/MT, Prefeito Municipal de Água Boa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tiago Canan - OAB:OAB/MT 

9.180/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: a INTIMAÇÃO das partes acerca do 

retorno dos autos a 1ª Instância, para que, querendo, manifestem-se com 

o que entenderem de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 113781 Nr: 4605-84.2016.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Astrone Junior Marques Peres

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: intimação da parte requerente para 

que junte os documentos necessários, no prazo de 05 (cinco) dias, para a 

distribuição da carta precatória à Comarca de Barra do Garças, ou para 

que requeira o que entender de direito em termos de prosseguimento, 

observada a certidão de fl. 61. Do mesmo modo, informo a Vossa 

Senhoria pelo presente, que não existem nestes autos as fls. 94-98 

referenciadas na petição de fl. 62, vossa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 38419 Nr: 3021-55.2011.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Enoque de Sousa Lima, Moises de Lima Neto, Paulo 

Daniel Alves de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Aparecido Cavaglieri, Carlos de 

Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando César Leopoldino - 

OAB:OAB/MT 14.291-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Alberto E.B. Neto - 

OAB:93487/SP, Dalíria Dias Amante - OAB:311.849/SP, Selso Lopes 

de Carvalho - OAB:3556-B/MT, Tiago Canan - OAB:OAB/MT 9.180/O, 

Tiago Thoma Martins de Paula - OAB:11.954-B/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE, 

para que no prazo de 10 (dez) dias, promova o andamento do processo 

requerendo o que entender de direito em termos de prosseguimento, tendo 

em vista as peças retro juntadas aos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 103629 Nr: 4537-71.2015.811.0021

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: A. Gonzales Souza - ME, Beatriz Regina Stein, Gereci 

Junior Bresolin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Beatriz Regina Stein, Gereci Junior Bresolin, A. 

Gonzales Souza - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Laís Bento de Resende - 

OAB:OAB/MT 11.828, Renato Wentz Manhães - OAB:OAB/MT 20.744, 

Sueli Vieira de Souza - OAB:14900-A/MT, Wilson Massaiuki Sio 

Junior - OAB:9.661-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SUELI VIEIRA DE SOUZA - 

OAB:116521, Sueli Vieira de Souza - OAB:14900-A/MT, Wilson 

Massaiuki Sio Junior - OAB:9.661-A-MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, 

por meio de seu patrono constituído, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, apresente suas contrarrazões ao recurso de apelação interposto 

nos autos pela parte requerente.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000545-17.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANE RODRIGUES DE MIRANDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO HENRIQUE RIBEIRO DE CARVALHO OAB - MT0020700A 

(ADVOGADO)

DANIELLY SELKE DA LUZ OAB - MT0022277A (ADVOGADO)

JOSE RENATO DE MORAES OAB - MT0013330S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT0016807S (ADVOGADO)

IVO PEREIRA OAB - SP143801 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2º Vara 

PJE n. 1000545-17.2017.8.11.0021 DECISÃO Trata-se de demanda que 

visa à revisão de contrato com pedido de repetição de indébito e de tutela 

de urgência ajuizada por ROSANE RODRIGUES DE MIRANDA em face do 

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, ambos qualificados no 

encarte processual em epigrafe. Em resumo, visa a autora a revisão 

contratual de negócio jurídico firmado com a ré, concernente a juros 

moratórios e remuneratórios, bem como a encargos, tais como: i) tarifa de 

abertura de cadastro; ii) tarifa de avaliação; iii) seguro de proteção; iv) 

tarifa de registro. Requereu a concessão de tutela de urgência de 

natureza satisfativa de modo a revisar as parcelas cobradas até o término 

do contrato de modo que a prestação seja exigida no importe de R$ 723,38 

(setecentos e vinte e três reais e trinta e oito centavos). Pugnou pelo 

adimplemento do valor de R$ 6.759,50 (seis mil, setecentos e cinquenta e 

nove reais e cinquenta centavos) a título de repetição de indébito. 

Requereu a exoneração de pagar qualquer encargo moratório (multa ou 

juros). Demandou a aplicação do Código de Processo Civil e a inversão do 

ônus da prova. Com a petição inicial vieram documentos. A tutela de 

urgência foi indeferida (Id n. 8255908). Citado, o réu compareceu a 

audiência de conciliação, que restou infrutífera (Id n. 9381109). No evento 

n. 9577439 foi apresentada contestação. Preliminarmente, alegou a inépcia 

da inicial, sob o argumento de que a autora apresentou pedido genérico. 

Foi apresentada impugnação à gratuidade de justiça, bem como quanto ao 

valor da causa. No mérito, sustenta a possibilidade de busca e apreensão 

do bem em caso de inadimplemento das prestações. Refutou as teses da 

autora atinente aos juros remuneratórios e quanto à modificação das 

cláusulas contratuais. Apresentou irresignação quanto à impossibilidade 

de repetição do indébito. Aduziu que não há onerosidade excessiva. 

Afirma que as tarifas e taxas foram pactuadas com base nas normas de 

referência. Requereu a improcedência da demanda. Com a defesa vieram 

documentos. Réplica no evento n. 11146818. Vieram os autos conclusos. 

Fundamenta-se. Decide-se. Diante da apresentação de contestação, 

aliado ao fato de que a demanda possui natureza indisponível, não sendo 

caso de julgamento antecipado do mérito (parcial ou total), cumpre a este 
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Juízo deliberarem acerca das providências preliminares e do saneamento 

previsto no artigo 357 do Código de Processo Civil. DAS QUESTÕES 

PROCESSUAIS PENDENTES PRELIMINAR – INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL 

No que tange à preliminar ventilada pelo réu em sua contestação, a tese 

esposada consiste na afirmação de que a autora não teria apresentado na 

petição inicial pedidos delimitados, mas alegações genéricas. Entretanto, 

apesar da alegação do réu, este Juízo entende que não merece 

acolhimento, isso porque, ao contrário do afirmado, a autora delimitou de 

forma suficiente o objeto de seus requerimentos que consistem, 

resumidamente, na revisão de cláusulas contratuais. Pelo que se observa 

dos autos, nota-se que a autora visa reconhecer a nulidade de cláusulas 

contratuais que culminaram na cobrança de encargos ilícitos no momento 

da realização do negócio jurídico, como também a revisão de juros 

moratórios e remuneratórios com base em normas referenciadas por ela. 

Assim, não há o que se falar em inépcia da petição inicial. Diante disso, 

este Juízo REJEITA a preliminar ventilada pelo réu. IMPUGNAÇÃO À 

GRATUIDADE DE JUSTIÇA Em relação à impugnação da gratuidade, em 

despacho proferido no evento n. 7312649, foi determinada a intimação da 

autora para demonstrar os pressupostos do benefício, nos termos do art. 

99, §2º do Código de Processo Civil. Ulteriormente, a autora manifestou 

nos autos (Id n. 7966548) colacionando documentos no sentido de 

justificar a impossibilidade de arcar com as custas e despesas 

processuais, tais como, holerites, extrato bancário, documento de filiação. 

Em decisão proferida no evento n. 8255908, que culminou no 

indeferimento da tutela de urgência, de outro lado, este Juízo identificou 

que os elementos da benesse de gratuidade estavam satisfeitas, momento 

em que deferiu o benefício, nos termos do art. 98 do CPC. Portanto, o réu 

não trouxe nenhum outro elemento capaz de elidir os elementos 

probatórios acostados com a manifestação do evento n. 8255908. Assim, 

este Juízo REJEITA a impugnação à gratuidade de justiça. DA 

IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA No tocante ao incidente de 

impugnação ao valor da causa, o art. 292, inciso II do CPC[1] estabelece a 

forma correta de atribuir tal montante a demanda. Nessa esteira, nota-se 

que a autora atribuiu corretamente o referido valor da causa, tendo em 

vista que restou firmado como sendo a parte controvertida, eis que ela 

pretende a modificação do negócio jurídico, que após a realização de seus 

cálculos consubstanciou o importe de R$ 6.759,50 (seis mil setecentos e 

cinquenta e nove reais e cinquenta centavos). Diante disso, este Juízo 

REJEITA o incidente de impugnação ao valor da causa. DA APLICAÇÃO 

DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E DA POSSIBILIDADE DE 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA Diante do negócio jurídico formulado 

entre as partes, nota-se a existência de relação consumerista, nos termos 

do art. 2º do CDC, de modo que esta demanda será analisada sob a ótica 

do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90). Ademais, a Súmula 

297 do Colendo Superior Tribunal de Justiça é cristalino ao estabelecer 

que “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições 

financeiras”. Em relação à inversão do ônus da prova, nota-se a 

existência de hipossuficiência do consumidor no aspecto econômico e 

técnico concernente as normas bancárias que não são de conhecimento 

da autora, devendo ser acolhido o pedido. Estando presentes os 

pressupostos do art. 6º, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor, 

consistente na hipossuficiência da consumidora, este Juízo INVERTE o 

ônus da prova. Processo em ordem, sem vícios ou irregularidades 

pendentes de saneamento, estando presentes os pressupostos 

processuais de existência e de validade da relação constituída, bem como 

as correlatas condições da ação. Não havendo demais preliminares ou 

questões prejudiciais de mérito, reputa-se saneado o feito, nos termos do 

art. 357 do Código de Processo Civil. DELIMITAÇÃO DAS QUESTÕES DE 

FATO E ORGANIZAÇÃO DAS PROVAS Resolvidas as questões 

processuais pendentes, mister delimitar as questões de fato e de direito 

sobre as quais recairá a atividade probatória, observando-se, para tanto, 

as questões controvertidas nos autos. Nesse quadro, fixam-se os 

seguintes pontos controvertidos: A) legalidade dos encargos contratuais: 

a1) tarifa de abertura de cadastro no valor de R$ 535,00 (quinhentos e 

trinta e cinco reais); a2) tarifa de avaliação na quantia de R$ 390,00 

(trezentos e noventa reais); a3) seguro proteção no importe de R$ 970,00 

(novecentos e setenta reais); a4) tarifa de registro do bem no montante de 

R$ 418,00 (quatrocentos e dezoito reais); B) legalidade dos juros 

moratórios em período de inadimplência; C) legalidade dos juros 

remuneratórios (da possibilidade capitalização mensal); D) da possibilidade 

de repetição do indébito em dobro. Sobreleva ressaltar que, diante da 

inversão do ônus da prova, os pontos controvertidos acima deverão ser 

demonstrados pelo réu, com base no art. 6º, inciso VIII do Código de 

Defesa do Consumidor e art. 373, §1º do Código de Processo Civil. Assim, 

INTIMEM-SE as partes, para no prazo de 15 (quinze) dias, manifestarem 

especificando as provas que entendem necessárias ao deslinde do feito, 

justificando expressamente suas respectivas pertinências e razões 

específicas para cada meio probatório, sob pena de indeferimento. 

Ressalta-se que o entendimento deste Juízo é que as partes são intimadas 

para especificarem as provas que entendem necessárias e explicarem o 

motivo de cada requerimento, a fim de que este Juízo entenda a 

imprescindibilidade de cada meio. Após, decorrido o prazo acima, venham 

os autos CONCLUSOS para as devidas deliberações e início da fase 

instrutória ou a colheita de outros elementos probatórios, como também 

eventual julgamento antecipado da pretensão. CUMPRA-SE. INTIMEM-SE. 

Água Boa/MT, 24 de julho de 2018. ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE 

ALBUQUERQUE Juiz de Direito [1] Art. 292. O valor da causa constará da 

petição inicial ou da reconvenção e será: II - na ação que tiver por objeto a 

existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a 

resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte 

controvertida;

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000955-41.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ENIOMAR ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR OAB - GO0046416A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

 

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 comparecer a audiência de Tipo: Conciliação Sala: ÁGUA BOA - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 31/08/2018 Hora: 13:15 , horas de 

Mato Grosso, endereço: Av. Julio Campos, 390 - Centro - Agua Boa-MT, 

Fone: 3468-1694. ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000983-09.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO FERREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

 

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 comparecer a audiência de Tipo: Conciliação Sala: ÁGUA BOA - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 14/09/2018 Hora: 13:45 , horas de 

Mato Grosso, endereço: Av. Julio Campos, 390 - Centro - Agua Boa-MT, 

Fone: 3468-1694. ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000980-54.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ENY BARTZ GANASSINI & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTHUR RODRIGUES OAB - MT22742/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JANAINA MACIEL AGUIAR DE SOUZA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ÁGUA 

BOA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA AV. AVENIDA 
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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 comparecer a audiência de Tipo: Conciliação Sala: ÁGUA BOA - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 14/09/2018 Hora: 16:30 , horas de 

Mato Grosso, endereço: Av. Julio Campos, 390 - Centro - Agua Boa-MT, 

Fone: 3468-1694. ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000948-49.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA PAIXAO IORA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTHUR RODRIGUES OAB - MT22742/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RONALDO NOGUEIRA DA SILVA (REQUERIDO)

 

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 comparecer a audiência de Tipo: Conciliação Sala: ÁGUA BOA - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 14/09/2018 Hora: 16:45 , horas de 

Mato Grosso, endereço: Av. Julio Campos, 390 - Centro - Agua Boa-MT, 

Fone: 3468-1694. ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000960-63.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

NATIELLE RIBEIRO COSTA RORATO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE AGUA BOA (REQUERIDO)

 

OFÍCIO 65-2018 SMS-FARM. - PROC. 1000960-63.2018.811.0021 NATIELE 

RIBEIRO COSTA RORATO ( INFORMANDO QUE FOI ENVIADO PEDIDO AO 

DEPARTAMENTO DE COMPRAS PARA AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001467-58.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FRANCISCO SILVA TAVARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO OAB - MS0010337A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

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) do 

promovente para no prazo de 10 (dez) dias manifestar-se sobre a juntada 

dos documentos do promovido, requerendo o que entender de direito. 

ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001586-19.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI LUNA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO OAB - MS0010337A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

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) do 

promovente para no prazo de 10 (dez) dias manifestar-se sobre a juntada 

dos documentos do promovido, requerendo o que entender de direito. 

ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de Secretaria

Comarca de Alto Araguaia

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 92945 Nr: 1220-63.2018.811.0020

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MMAC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Domingos Mansour - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em conta parecer Ministerial, bem como relatório do Conselho 

Tutelar, e a urgência que a medida requer, REITERE-SE Carta Precatória 

expedida à Comarca de Brejo Santo – CE, solicitando a realização de 

estudo psicossocial na residência da genitora da adolescente, senhora 

Francisca Pereira Alexandre.

Ato contínuo, intime-se a Psicóloga e Assistente Social deste Juízo, para 

que apresentem, COM URGÊNCIA, relatório de estudo psicossocial, já 

determinado em decisão de Ref. 04.

Ademais, diante das peculiaridades do caso concreto, atento ao princípio 

do melhor interesse da criança e do adolescente; em situação episódica 

de pontual excepcionalidade e em caráter de transitoriedade AUTORIZO o 

acolhimento/permanência da menor da Casa de Apoio à Criança e ao 

Adolescente Alzerina Pimentel do Carmo, caso verificada a extrema 

necessidade de abrigar a adolescente, no intuito de preservar sua 

integridade física e psicológica, diante da situação de violência que tem 

vivenciado na casa da irmã e primo, até que retornem informações da 

missiva supra citada.

Às providencias.

 Alto Araguaia–MT, 27 de julho de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 97316 Nr: 2988-24.2018.811.0020

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PCPS, DGAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Domingos Mansour - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de requerimento formulado pelo Ministério Público pleiteando 

medidas de proteção à adolescente Debora Daviane Peres Silva.

Consta que o Conselho Tutelar de Ponte Branca – MT, por meio denuncia, 

tomou conhecimento que a adolescente Debora estava sofrendo abusos 

sexuais praticados por seu genitor. Diante dos fatos, informou o Ministério 

Público que adotou as medidas administrativas cabíveis, inclusive 

buscando a proteção jurisdicional.

É o breve relato. Decido.

Considerando que, a prioridade sempre é do melhor interesse do menor, e 

nisso consiste o desenvolvimento em seu ambiente familiar. Ao Estado 

está o dever de proporcionar os recursos necessários para que a criança 

e/ou adolescente tenha acesso à educação, saúde, esporte, lazer, 

dignidade, profissionalização, e tudo isso integrado ao seu 

desenvolvimento no seio familiar, seja natural ou extenso.

Assim, considero que a forma adequada, neste momento, com o mínimo de 

alteração em seu meio de convívio, é a supervisão do Conselho Tutelar de 

modo mais incisivo na rotina da adolescente.

Diante disso, DETERMINO que o Conselho Tutelar de Alto Araguaia, 

durante o período de 90 (noventa) dias, com o envio de relatórios a cada 

15 (quinze) dias; realize visitas na residência da adolescente, bem como 

acompanhe seu desenvolvimento escolar.

 Em mesmo ato, oficie-se o CREAS, CRAS ou órgão que se faça as vezes, 
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para que providencie acompanhamento psicológico ou psicopedagógico à 

adolescente. Enviando a este Juízo, relatórios mensais do atendimento.

Em prossecução, DETERMINO à Sra. Gestora que providencie perante a 

Psicóloga e Assistente Social deste Juízo, que ambas, realizem estudo 

psicossocial na residência em que se encontra a menor, COM URGÊNCIA.

Intime-se o MPE quanto a necessidade da realização de depoimento 

especial nos termos do Título III da Lei 13431/2017.

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

Alto Araguaia – MT, 27 de julho de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000213-19.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Processo n. 1000213-19.2018.8.11.0020 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: da 

data redesignada para realização de audiência: Tipo: Conciliação Sala: 

Audiência de conciliação Data: 01/10/2018 Hora: 12:40 . ALTO 

ARAGUAIA, 30 de julho de 2018.

Comarca de Barra do Bugres

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 102252 Nr: 3051-90.2015.811.0008

 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 SUELEIDE PEREIRA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: michele juliana noca - OAB:, 

SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Intime-se o apelado para apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo 

de 15 (quinze) dias (art. 1.010, § 1º, CPC).

Após o transcurso do prazo com ou sem as contrarrazões, remeta-se os 

autos ao E. Tribunal de Justiça (art. 1.010, § 3º, CPC).

 Às providências.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 101728 Nr: 2732-25.2015.811.0008

 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: ROSIMEIRE JUZELDA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7557-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Intime-se o apelado para apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo 

de 15 (quinze) dias (art. 1.010, § 1º, CPC).

Após o transcurso do prazo com ou sem as contrarrazões, remeta-se os 

autos ao E. Tribunal de Justiça (art. 1.010, § 3º, CPC).

 Às providências.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 101624 Nr: 2656-98.2015.811.0008

 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: IVONE DA CRUZ DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7557-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Intime-se o apelado para apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo 

de 15 (quinze) dias (art. 1.010, § 1º, CPC).

Após o transcurso do prazo com ou sem as contrarrazões, remeta-se os 

autos ao E. Tribunal de Justiça (art. 1.010, § 3º, CPC).

 Às providências.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 101398 Nr: 2498-43.2015.811.0008

 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 Cristina de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO ALMEIDA ALVES - 

OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Intime-se o apelado para apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo 

de 15 (quinze) dias (art. 1.010, § 1º, CPC).

Após o transcurso do prazo com ou sem as contrarrazões, remeta-se os 

autos ao E. Tribunal de Justiça (art. 1.010, § 3º, CPC).

 Às providências.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 99813 Nr: 1530-13.2015.811.0008

 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: ARLETE PEREIRA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLIMPIA 

-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Estela Redivo da Costa - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Intime-se o apelado para apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo 

de 15 (quinze) dias (art. 1.010, § 1º, CPC).

Após o transcurso do prazo com ou sem as contrarrazões, remeta-se os 

autos ao E. Tribunal de Justiça (art. 1.010, § 3º, CPC).

 Às providências.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 90824 Nr: 13200-82.2014.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITA PEREIRA 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 BENEDITA PEREIRA 

DA SILVA em face de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, 
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ambos qualificados nos autos.

Recebida a execução às folhas 101, determinou-se a intimação do 

executado para, querendo, impugnar.

Às folhas 102v, compareceu a Autarquia executada concordando com os 

cálculos da exequente de folhas 99/100.

É, em síntese, relatório do necessário.

 Decido.

 Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença para que produza os seus 

respectivos efeitos jurídicos os cálculos referente ao valor exequendo, 

apresentados às folhas 99/100, 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 

folhas 99/100, para expedição do RPV.

Após o cumprimento integral da presente sentença, com a expedição dos 

alvarás ao credor, ARQUIVE-SE, procedendo com as baixas e anotações 

necessárias.

 Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 80069 Nr: 1651-46.2012.811.0008

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VDSL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 RENAN SANTOS LOPES e YURI SANTOS LOPES assistidos e 

representados por sua mãe LUZIA ALVES DOS SANTOS, ingressaram 

com AÇÃO DE ALIMENTOS contra VALDEIR DE SOUZA LOPES.

 Instruíram a inicial com os documentos de folhas 10/15.

 O requerido VALDEIR DE SOUZA LOPES, devidamente citado, não 

apresentou contestação (fls.66).

 Relatei. Decido.

 Decreto a REVELIA do requerido, nos termos do artigo 344, com 

observância no artigo 345, II, ambos do CPC.

 Com efeito, a obrigação de prestar alimentos aos filhos menores decorre 

do poder familiar. O demandado possui o dever de pagá-los.

 A mãe já contribui com sua parcela, trabalhando para o sustendo dos 

menores.

 Por tais razões, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO e CONDENO Valdeir de 

Souza Lopes, ao pagamento de 25% (vinte e cinco por cento) do salário 

liquido recebido da Previdência Social referente a seu auxilio doença 

previdenciário à autora.

 Em consequência, JULGO EXTINTO o presente feito proposto por meio da 

Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fundamento no artigo 487, I do CPC.

 Sem custas, eis que defiro a gratuidade nesta oportunidade.

 CIÊNCIA à Defensoria Pública e ao Ministério Público.

 INTIMEM-SE a requerente e o requerido.

 Após o trânsito em julgado, devidamente CERTIFICADO, ARQUIVE-SE, 

mediante as baixas e cautelas de praxe.

 Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 44253 Nr: 479-40.2010.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROLDÃO AGOSTINHO DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - 

OAB:9870

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença intentada por ROLDÃO 

AGOSTINHO DA CRUZ em face de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS, ambos qualificados nos autos.

Recebida a execução às folhas 121, determinou-se a intimação do 

executado para, querendo, impugnar.

Às folhas 122v, compareceu a Autarquia executada concordando com os 

cálculos da exequente de folhas 117.

É, em síntese, relatório do necessário.

 Decido.

 Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença para que produza os seus 

respectivos efeitos jurídicos os cálculos referente ao valor exequendo, 

apresentados às folhas 117, 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 

folhas 117, para expedição do RPV.

Após o cumprimento integral da presente sentença, com a expedição dos 

alvarás ao credor, ARQUIVE-SE, procedendo com as baixas e anotações 

necessárias.

 Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 44845 Nr: 1064-92.2010.811.0008

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCA ALFREDO JUANINHA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - 

OAB:9870

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, acolho a presente impugnação e, com aparo no artigo 

487, III, a, do CPC, e JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pela 

impugnante.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 folhas 138/139 (R$ 

53.670,12) e folhas 150 (R$ 14.967,94), para expedição do 

RPV.CONDENO a parte impugnada (art. 90, caput, do CPC) no pagamento 

das taxas, custas e despesas do processo existentes, bem como 

honorários advocatícios de sucumbência fixados no mínimo de 10% (dez 

por cento) sobre o valor da diferença cobrada em excesso/proveito 

econômico obtido, considerando o grau de zelo do profissional, o fácil 

lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o 

trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, 

conforme NCPC, art. 85 e §§ 1º e 2º -, cuja exigibilidade permanecerá 

suspensa e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos 

subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o 

credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de 

recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, 

passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário, em decorrência da 

concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita – NCPC, art. 

98, § 2º e 3º.Após o cumprimento integral da presente sentença 

ARQUIVE-SE, procedendo com as baixas e anotações necessárias. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 46770 Nr: 2936-45.2010.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE DOMICIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, acolho a presente impugnação e, com aparo no artigo 
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487, III, a, do CPC, e JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pela 

impugnante.Após o trânsito em julgado da presente decisão, devidamente 

certificado ARQUIVE-SE procedendo com as baixas e notações 

necessárias.CONDENO a parte impugnada (art. 90, caput, do CPC) no 

pagamento das taxas, custas e despesas do processo existentes, bem 

como honorários advocatícios de sucumbência fixados no mínimo de 10% 

(dez por cento) sobre o valor da diferença cobrada em excesso/proveito 

econômico obtido, considerando o grau de zelo do profissional, o fácil 

lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o 

trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, 

conforme NCPC, art. 85 e §§ 1º e 2º -, cuja exigibilidade permanecerá 

suspensa e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos 

subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o 

credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de 

recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, 

passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário, em decorrência da 

concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita – NCPC, art. 

98, § 2º e 3º.Após o cumprimento integral da presente sentença 

ARQUIVE-SE, procedendo com as baixas e anotações necessárias. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 136288 Nr: 2320-89.2018.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ROSA ARIABO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro os benefícios da justiça gratuita.

Determino que o processo retome seu curso regular, uma vez que 

eventual ilícito de captação de clientela deverá ser apurado durante a 

tramitação processual.

No caso vertente, se trata de ações movidas por indígenas visando a 

anulabilidade de negócio jurídico com repetição de indébito contra Bancos, 

sendo que muitos dos autores têm vários contratos firmados.

Pois bem. Compulsando detidamente os autos, se constata com facilidade 

que os demandantes (todos indígenas residentes de aldeia deste 

município) são analfabetos, ou mesmo analfabetos funcionais, pois muitos 

deles, sequer assinam o próprio nome.

Neste sentido, em se tratando a parte litigante pessoa analfabeta, deve a 

procuração outorgada por esta ser por instrumento público, sob pena de 

nulidade absoluta dos atos processuais.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO 

PROCESSUAL – PROCURAÇÃO POR INSTRUMENTO PÚBLICO POR SER O 

OUTORGANTE ANALFABETO – IMPOSSIBILIDADE DE RECOLHIMENTO 

DOS EMOLUMENTOS – BENEFICIÁRIO DA ASSISTENCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA – BENEFÍCIO QUE ABRANGE AS CUSTAS PARA OS ATOS 

CONFECCIONADOS PELOS SERVENTUÁRIOS DA JUSTIÇA – RECURSO 

PROVIDO.1) Segundo o inciso I do artigo 3º da Lei nº 1060/50, a isenção 

albergada pela assistência judiciária gratuita também se refere aos 

emolumentos exigidos para atos confeccionados pelos serventuários da 

Justiça – dentre eles os cartórios extrajudiciais – desde que necessários 

à realização do direito da pessoa agraciada com o benefício.2) A 

regularização da representação processual do agravante que, nos termos 

da decisão de fls. 09/10 – TJ, somente será possível mediante a lavratura 

de procuração por instrumento público em razão de ser o mesmo 

analfabeto, por ser condição de constituição e desenvolvimento válido do 

processo, caracteriza ato necessário à realização do seu direito, estando, 

portanto, abrangido pela assistência judiciária gratuita. (AI 10705/2015, 

DES. ADILSON POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 12/05/2015, Publicado no DJE 18/05/2015).

E M E N T A – APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

RESCISÃO/ANULAÇÃO DE RELAÇÃO CONTRATUAL DE EMPRÉSTIMO 

CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS COM TUTELA DE URGÊNCIA – OPORTUNIDADE 

CONFERIDA PELO JUÍZO DE PISO PARA EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL – 

DESCUMPRIMENTO – PARTE INDÍGENA E ANALFABETA – NECESSIDADE 

DE OUTORGA DE PROCURAÇÃO MEDIANTE INSTRUMENTO PÚBLICO – 

EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – SENTENÇA 

MANTIDA – INDEFERIMENTO DA INICIAL – RECURSO CONHECIDO E NÃO 

P R O V I D O .  ( T J - M S  0 8 0 2 1 9 8 9 3 2 0 1 6 8 1 2 0 0 0 5  M S 

0802198-93.2016.8.12.0005, Relator: Des. Júlio Roberto Siqueira Cardoso, 

Data de Julgamento: 17/10/2017, 5ª Câmara Cível)

Desta forma, INTIME-SE a parte autora para emendar a inicial, juntando 

procuração por escritura pública, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de extinção do processo sem resolução do mérito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 136289 Nr: 2321-74.2018.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ROSA ARIABO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO OLE CONSIGNADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro os benefícios da justiça gratuita.

Determino que o processo retome seu curso regular, uma vez que 

eventual ilícito de captação de clientela deverá ser apurado durante a 

tramitação processual.

No caso vertente, se trata de ações movidas por indígenas visando a 

anulabilidade de negócio jurídico com repetição de indébito contra Bancos, 

sendo que muitos dos autores têm vários contratos firmados.

Pois bem. Compulsando detidamente os autos, se constata com facilidade 

que os demandantes (todos indígenas residentes de aldeia deste 

município) são analfabetos, ou mesmo analfabetos funcionais, pois muitos 

deles, sequer assinam o próprio nome.

Neste sentido, em se tratando a parte litigante pessoa analfabeta, deve a 

procuração outorgada por esta ser por instrumento público, sob pena de 

nulidade absoluta dos atos processuais.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO 

PROCESSUAL – PROCURAÇÃO POR INSTRUMENTO PÚBLICO POR SER O 

OUTORGANTE ANALFABETO – IMPOSSIBILIDADE DE RECOLHIMENTO 

DOS EMOLUMENTOS – BENEFICIÁRIO DA ASSISTENCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA – BENEFÍCIO QUE ABRANGE AS CUSTAS PARA OS ATOS 

CONFECCIONADOS PELOS SERVENTUÁRIOS DA JUSTIÇA – RECURSO 

PROVIDO.1) Segundo o inciso I do artigo 3º da Lei nº 1060/50, a isenção 

albergada pela assistência judiciária gratuita também se refere aos 

emolumentos exigidos para atos confeccionados pelos serventuários da 

Justiça – dentre eles os cartórios extrajudiciais – desde que necessários 

à realização do direito da pessoa agraciada com o benefício.2) A 

regularização da representação processual do agravante que, nos termos 

da decisão de fls. 09/10 – TJ, somente será possível mediante a lavratura 

de procuração por instrumento público em razão de ser o mesmo 

analfabeto, por ser condição de constituição e desenvolvimento válido do 

processo, caracteriza ato necessário à realização do seu direito, estando, 

portanto, abrangido pela assistência judiciária gratuita. (AI 10705/2015, 

DES. ADILSON POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 12/05/2015, Publicado no DJE 18/05/2015).

E M E N T A – APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

RESCISÃO/ANULAÇÃO DE RELAÇÃO CONTRATUAL DE EMPRÉSTIMO 

CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS COM TUTELA DE URGÊNCIA – OPORTUNIDADE 

CONFERIDA PELO JUÍZO DE PISO PARA EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL – 

DESCUMPRIMENTO – PARTE INDÍGENA E ANALFABETA – NECESSIDADE 

DE OUTORGA DE PROCURAÇÃO MEDIANTE INSTRUMENTO PÚBLICO – 

EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – SENTENÇA 

MANTIDA – INDEFERIMENTO DA INICIAL – RECURSO CONHECIDO E NÃO 

P R O V I D O .  ( T J - M S  0 8 0 2 1 9 8 9 3 2 0 1 6 8 1 2 0 0 0 5  M S 

0802198-93.2016.8.12.0005, Relator: Des. Júlio Roberto Siqueira Cardoso, 

Data de Julgamento: 17/10/2017, 5ª Câmara Cível)

Desta forma, INTIME-SE a parte autora para emendar a inicial, juntando 

procuração por escritura pública, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de extinção do processo sem resolução do mérito.

Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 136292 Nr: 2324-29.2018.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ROSA ARIABO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO VOTORANTIM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590, JAQUELINE UMENO - OAB:23377/O, Luiz Rodrigues 

Wambier - OAB:MT. 14.469-A

 Vistos etc.

Defiro os benefícios da justiça gratuita.

Determino que o processo retome seu curso regular, uma vez que 

eventual ilícito de captação de clientela deverá ser apurado durante a 

tramitação processual.

No caso vertente, se trata de ações movidas por indígenas visando a 

anulabilidade de negócio jurídico com repetição de indébito contra Bancos, 

sendo que muitos dos autores têm vários contratos firmados.

Pois bem. Compulsando detidamente os autos, se constata com facilidade 

que os demandantes (todos indígenas residentes de aldeia deste 

município) são analfabetos, ou mesmo analfabetos funcionais, pois muitos 

deles, sequer assinam o próprio nome.

Neste sentido, em se tratando a parte litigante pessoa analfabeta, deve a 

procuração outorgada por esta ser por instrumento público, sob pena de 

nulidade absoluta dos atos processuais.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO 

PROCESSUAL – PROCURAÇÃO POR INSTRUMENTO PÚBLICO POR SER O 

OUTORGANTE ANALFABETO – IMPOSSIBILIDADE DE RECOLHIMENTO 

DOS EMOLUMENTOS – BENEFICIÁRIO DA ASSISTENCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA – BENEFÍCIO QUE ABRANGE AS CUSTAS PARA OS ATOS 

CONFECCIONADOS PELOS SERVENTUÁRIOS DA JUSTIÇA – RECURSO 

PROVIDO.1) Segundo o inciso I do artigo 3º da Lei nº 1060/50, a isenção 

albergada pela assistência judiciária gratuita também se refere aos 

emolumentos exigidos para atos confeccionados pelos serventuários da 

Justiça – dentre eles os cartórios extrajudiciais – desde que necessários 

à realização do direito da pessoa agraciada com o benefício.2) A 

regularização da representação processual do agravante que, nos termos 

da decisão de fls. 09/10 – TJ, somente será possível mediante a lavratura 

de procuração por instrumento público em razão de ser o mesmo 

analfabeto, por ser condição de constituição e desenvolvimento válido do 

processo, caracteriza ato necessário à realização do seu direito, estando, 

portanto, abrangido pela assistência judiciária gratuita. (AI 10705/2015, 

DES. ADILSON POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 12/05/2015, Publicado no DJE 18/05/2015).

E M E N T A – APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

RESCISÃO/ANULAÇÃO DE RELAÇÃO CONTRATUAL DE EMPRÉSTIMO 

CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS COM TUTELA DE URGÊNCIA – OPORTUNIDADE 

CONFERIDA PELO JUÍZO DE PISO PARA EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL – 

DESCUMPRIMENTO – PARTE INDÍGENA E ANALFABETA – NECESSIDADE 

DE OUTORGA DE PROCURAÇÃO MEDIANTE INSTRUMENTO PÚBLICO – 

EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – SENTENÇA 

MANTIDA – INDEFERIMENTO DA INICIAL – RECURSO CONHECIDO E NÃO 

P R O V I D O .  ( T J - M S  0 8 0 2 1 9 8 9 3 2 0 1 6 8 1 2 0 0 0 5  M S 

0802198-93.2016.8.12.0005, Relator: Des. Júlio Roberto Siqueira Cardoso, 

Data de Julgamento: 17/10/2017, 5ª Câmara Cível)

Desta forma, INTIME-SE a parte autora para emendar a inicial, juntando 

procuração por escritura pública, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de extinção do processo sem resolução do mérito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 136294 Nr: 2326-96.2018.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ROSA ARIABO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO VOTORANTIM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro os benefícios da justiça gratuita.

Determino que o processo retome seu curso regular, uma vez que 

eventual ilícito de captação de clientela deverá ser apurado durante a 

tramitação processual.

No caso vertente, se trata de ações movidas por indígenas visando a 

anulabilidade de negócio jurídico com repetição de indébito contra Bancos, 

sendo que muitos dos autores têm vários contratos firmados.

Pois bem. Compulsando detidamente os autos, se constata com facilidade 

que os demandantes (todos indígenas residentes de aldeia deste 

município) são analfabetos, ou mesmo analfabetos funcionais, pois muitos 

deles, sequer assinam o próprio nome.

Neste sentido, em se tratando a parte litigante pessoa analfabeta, deve a 

procuração outorgada por esta ser por instrumento público, sob pena de 

nulidade absoluta dos atos processuais.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO 

PROCESSUAL – PROCURAÇÃO POR INSTRUMENTO PÚBLICO POR SER O 

OUTORGANTE ANALFABETO – IMPOSSIBILIDADE DE RECOLHIMENTO 

DOS EMOLUMENTOS – BENEFICIÁRIO DA ASSISTENCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA – BENEFÍCIO QUE ABRANGE AS CUSTAS PARA OS ATOS 

CONFECCIONADOS PELOS SERVENTUÁRIOS DA JUSTIÇA – RECURSO 

PROVIDO.1) Segundo o inciso I do artigo 3º da Lei nº 1060/50, a isenção 

albergada pela assistência judiciária gratuita também se refere aos 

emolumentos exigidos para atos confeccionados pelos serventuários da 

Justiça – dentre eles os cartórios extrajudiciais – desde que necessários 

à realização do direito da pessoa agraciada com o benefício.2) A 

regularização da representação processual do agravante que, nos termos 

da decisão de fls. 09/10 – TJ, somente será possível mediante a lavratura 

de procuração por instrumento público em razão de ser o mesmo 

analfabeto, por ser condição de constituição e desenvolvimento válido do 

processo, caracteriza ato necessário à realização do seu direito, estando, 

portanto, abrangido pela assistência judiciária gratuita. (AI 10705/2015, 

DES. ADILSON POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 12/05/2015, Publicado no DJE 18/05/2015).

E M E N T A – APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

RESCISÃO/ANULAÇÃO DE RELAÇÃO CONTRATUAL DE EMPRÉSTIMO 

CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS COM TUTELA DE URGÊNCIA – OPORTUNIDADE 

CONFERIDA PELO JUÍZO DE PISO PARA EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL – 

DESCUMPRIMENTO – PARTE INDÍGENA E ANALFABETA – NECESSIDADE 

DE OUTORGA DE PROCURAÇÃO MEDIANTE INSTRUMENTO PÚBLICO – 

EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – SENTENÇA 

MANTIDA – INDEFERIMENTO DA INICIAL – RECURSO CONHECIDO E NÃO 

P R O V I D O .  ( T J - M S  0 8 0 2 1 9 8 9 3 2 0 1 6 8 1 2 0 0 0 5  M S 

0802198-93.2016.8.12.0005, Relator: Des. Júlio Roberto Siqueira Cardoso, 

Data de Julgamento: 17/10/2017, 5ª Câmara Cível)

Desta forma, INTIME-SE a parte autora para emendar a inicial, juntando 

procuração por escritura pública, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de extinção do processo sem resolução do mérito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 136366 Nr: 2376-25.2018.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ROSA ARIABO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Vistos etc.

Defiro os benefícios da justiça gratuita.

Determino que o processo retome seu curso regular, uma vez que 

eventual ilícito de captação de clientela deverá ser apurado durante a 

tramitação processual.

No caso vertente, se trata de ações movidas por indígenas visando a 
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anulabilidade de negócio jurídico com repetição de indébito contra Bancos, 

sendo que muitos dos autores têm vários contratos firmados.

Pois bem. Compulsando detidamente os autos, se constata com facilidade 

que os demandantes (todos indígenas residentes de aldeia deste 

município) são analfabetos, ou mesmo analfabetos funcionais, pois muitos 

deles, sequer assinam o próprio nome.

Neste sentido, em se tratando a parte litigante pessoa analfabeta, deve a 

procuração outorgada por esta ser por instrumento público, sob pena de 

nulidade absoluta dos atos processuais.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO 

PROCESSUAL – PROCURAÇÃO POR INSTRUMENTO PÚBLICO POR SER O 

OUTORGANTE ANALFABETO – IMPOSSIBILIDADE DE RECOLHIMENTO 

DOS EMOLUMENTOS – BENEFICIÁRIO DA ASSISTENCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA – BENEFÍCIO QUE ABRANGE AS CUSTAS PARA OS ATOS 

CONFECCIONADOS PELOS SERVENTUÁRIOS DA JUSTIÇA – RECURSO 

PROVIDO.1) Segundo o inciso I do artigo 3º da Lei nº 1060/50, a isenção 

albergada pela assistência judiciária gratuita também se refere aos 

emolumentos exigidos para atos confeccionados pelos serventuários da 

Justiça – dentre eles os cartórios extrajudiciais – desde que necessários 

à realização do direito da pessoa agraciada com o benefício.2) A 

regularização da representação processual do agravante que, nos termos 

da decisão de fls. 09/10 – TJ, somente será possível mediante a lavratura 

de procuração por instrumento público em razão de ser o mesmo 

analfabeto, por ser condição de constituição e desenvolvimento válido do 

processo, caracteriza ato necessário à realização do seu direito, estando, 

portanto, abrangido pela assistência judiciária gratuita. (AI 10705/2015, 

DES. ADILSON POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 12/05/2015, Publicado no DJE 18/05/2015).

E M E N T A – APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

RESCISÃO/ANULAÇÃO DE RELAÇÃO CONTRATUAL DE EMPRÉSTIMO 

CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS COM TUTELA DE URGÊNCIA – OPORTUNIDADE 

CONFERIDA PELO JUÍZO DE PISO PARA EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL – 

DESCUMPRIMENTO – PARTE INDÍGENA E ANALFABETA – NECESSIDADE 

DE OUTORGA DE PROCURAÇÃO MEDIANTE INSTRUMENTO PÚBLICO – 

EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – SENTENÇA 

MANTIDA – INDEFERIMENTO DA INICIAL – RECURSO CONHECIDO E NÃO 

P R O V I D O .  ( T J - M S  0 8 0 2 1 9 8 9 3 2 0 1 6 8 1 2 0 0 0 5  M S 

0802198-93.2016.8.12.0005, Relator: Des. Júlio Roberto Siqueira Cardoso, 

Data de Julgamento: 17/10/2017, 5ª Câmara Cível)

Desta forma, INTIME-SE a parte autora para emendar a inicial, juntando 

procuração por escritura pública, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de extinção do processo sem resolução do mérito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 136367 Nr: 2377-10.2018.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ROSA ARIABO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro os benefícios da justiça gratuita.

Determino que o processo retome seu curso regular, uma vez que 

eventual ilícito de captação de clientela deverá ser apurado durante a 

tramitação processual.

No caso vertente, se trata de ações movidas por indígenas visando a 

anulabilidade de negócio jurídico com repetição de indébito contra Bancos, 

sendo que muitos dos autores têm vários contratos firmados.

Pois bem. Compulsando detidamente os autos, se constata com facilidade 

que os demandantes (todos indígenas residentes de aldeia deste 

município) são analfabetos, ou mesmo analfabetos funcionais, pois muitos 

deles, sequer assinam o próprio nome.

Neste sentido, em se tratando a parte litigante pessoa analfabeta, deve a 

procuração outorgada por esta ser por instrumento público, sob pena de 

nulidade absoluta dos atos processuais.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO 

PROCESSUAL – PROCURAÇÃO POR INSTRUMENTO PÚBLICO POR SER O 

OUTORGANTE ANALFABETO – IMPOSSIBILIDADE DE RECOLHIMENTO 

DOS EMOLUMENTOS – BENEFICIÁRIO DA ASSISTENCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA – BENEFÍCIO QUE ABRANGE AS CUSTAS PARA OS ATOS 

CONFECCIONADOS PELOS SERVENTUÁRIOS DA JUSTIÇA – RECURSO 

PROVIDO.1) Segundo o inciso I do artigo 3º da Lei nº 1060/50, a isenção 

albergada pela assistência judiciária gratuita também se refere aos 

emolumentos exigidos para atos confeccionados pelos serventuários da 

Justiça – dentre eles os cartórios extrajudiciais – desde que necessários 

à realização do direito da pessoa agraciada com o benefício.2) A 

regularização da representação processual do agravante que, nos termos 

da decisão de fls. 09/10 – TJ, somente será possível mediante a lavratura 

de procuração por instrumento público em razão de ser o mesmo 

analfabeto, por ser condição de constituição e desenvolvimento válido do 

processo, caracteriza ato necessário à realização do seu direito, estando, 

portanto, abrangido pela assistência judiciária gratuita. (AI 10705/2015, 

DES. ADILSON POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 12/05/2015, Publicado no DJE 18/05/2015).

E M E N T A – APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

RESCISÃO/ANULAÇÃO DE RELAÇÃO CONTRATUAL DE EMPRÉSTIMO 

CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS COM TUTELA DE URGÊNCIA – OPORTUNIDADE 

CONFERIDA PELO JUÍZO DE PISO PARA EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL – 

DESCUMPRIMENTO – PARTE INDÍGENA E ANALFABETA – NECESSIDADE 

DE OUTORGA DE PROCURAÇÃO MEDIANTE INSTRUMENTO PÚBLICO – 

EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – SENTENÇA 

MANTIDA – INDEFERIMENTO DA INICIAL – RECURSO CONHECIDO E NÃO 

P R O V I D O .  ( T J - M S  0 8 0 2 1 9 8 9 3 2 0 1 6 8 1 2 0 0 0 5  M S 

0802198-93.2016.8.12.0005, Relator: Des. Júlio Roberto Siqueira Cardoso, 

Data de Julgamento: 17/10/2017, 5ª Câmara Cível)

Desta forma, INTIME-SE a parte autora para emendar a inicial, juntando 

procuração por escritura pública, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de extinção do processo sem resolução do mérito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 136375 Nr: 2383-17.2018.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ROSA ARIABO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU - BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro os benefícios da justiça gratuita.

Determino que o processo retome seu curso regular, uma vez que 

eventual ilícito de captação de clientela deverá ser apurado durante a 

tramitação processual.

No caso vertente, se trata de ações movidas por indígenas visando a 

anulabilidade de negócio jurídico com repetição de indébito contra Bancos, 

sendo que muitos dos autores têm vários contratos firmados.

Pois bem. Compulsando detidamente os autos, se constata com facilidade 

que os demandantes (todos indígenas residentes de aldeia deste 

município) são analfabetos, ou mesmo analfabetos funcionais, pois muitos 

deles, sequer assinam o próprio nome.

Neste sentido, em se tratando a parte litigante pessoa analfabeta, deve a 

procuração outorgada por esta ser por instrumento público, sob pena de 

nulidade absoluta dos atos processuais.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO 

PROCESSUAL – PROCURAÇÃO POR INSTRUMENTO PÚBLICO POR SER O 

OUTORGANTE ANALFABETO – IMPOSSIBILIDADE DE RECOLHIMENTO 

DOS EMOLUMENTOS – BENEFICIÁRIO DA ASSISTENCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA – BENEFÍCIO QUE ABRANGE AS CUSTAS PARA OS ATOS 

CONFECCIONADOS PELOS SERVENTUÁRIOS DA JUSTIÇA – RECURSO 

PROVIDO.1) Segundo o inciso I do artigo 3º da Lei nº 1060/50, a isenção 

albergada pela assistência judiciária gratuita também se refere aos 

emolumentos exigidos para atos confeccionados pelos serventuários da 

Justiça – dentre eles os cartórios extrajudiciais – desde que necessários 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1030631/7/2018 Página 249 de 610



à realização do direito da pessoa agraciada com o benefício.2) A 

regularização da representação processual do agravante que, nos termos 

da decisão de fls. 09/10 – TJ, somente será possível mediante a lavratura 

de procuração por instrumento público em razão de ser o mesmo 

analfabeto, por ser condição de constituição e desenvolvimento válido do 

processo, caracteriza ato necessário à realização do seu direito, estando, 

portanto, abrangido pela assistência judiciária gratuita. (AI 10705/2015, 

DES. ADILSON POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 12/05/2015, Publicado no DJE 18/05/2015).

E M E N T A – APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

RESCISÃO/ANULAÇÃO DE RELAÇÃO CONTRATUAL DE EMPRÉSTIMO 

CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS COM TUTELA DE URGÊNCIA – OPORTUNIDADE 

CONFERIDA PELO JUÍZO DE PISO PARA EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL – 

DESCUMPRIMENTO – PARTE INDÍGENA E ANALFABETA – NECESSIDADE 

DE OUTORGA DE PROCURAÇÃO MEDIANTE INSTRUMENTO PÚBLICO – 

EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – SENTENÇA 

MANTIDA – INDEFERIMENTO DA INICIAL – RECURSO CONHECIDO E NÃO 

P R O V I D O .  ( T J - M S  0 8 0 2 1 9 8 9 3 2 0 1 6 8 1 2 0 0 0 5  M S 

0802198-93.2016.8.12.0005, Relator: Des. Júlio Roberto Siqueira Cardoso, 

Data de Julgamento: 17/10/2017, 5ª Câmara Cível)

Desta forma, INTIME-SE a parte autora para emendar a inicial, juntando 

procuração por escritura pública, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de extinção do processo sem resolução do mérito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 136385 Nr: 2389-24.2018.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ROSA ARIABO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU - BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro os benefícios da justiça gratuita.

Determino que o processo retome seu curso regular, uma vez que 

eventual ilícito de captação de clientela deverá ser apurado durante a 

tramitação processual.

No caso vertente, se trata de ações movidas por indígenas visando a 

anulabilidade de negócio jurídico com repetição de indébito contra Bancos, 

sendo que muitos dos autores têm vários contratos firmados.

Pois bem. Compulsando detidamente os autos, se constata com facilidade 

que os demandantes (todos indígenas residentes de aldeia deste 

município) são analfabetos, ou mesmo analfabetos funcionais, pois muitos 

deles, sequer assinam o próprio nome.

Neste sentido, em se tratando a parte litigante pessoa analfabeta, deve a 

procuração outorgada por esta ser por instrumento público, sob pena de 

nulidade absoluta dos atos processuais.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO 

PROCESSUAL – PROCURAÇÃO POR INSTRUMENTO PÚBLICO POR SER O 

OUTORGANTE ANALFABETO – IMPOSSIBILIDADE DE RECOLHIMENTO 

DOS EMOLUMENTOS – BENEFICIÁRIO DA ASSISTENCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA – BENEFÍCIO QUE ABRANGE AS CUSTAS PARA OS ATOS 

CONFECCIONADOS PELOS SERVENTUÁRIOS DA JUSTIÇA – RECURSO 

PROVIDO.1) Segundo o inciso I do artigo 3º da Lei nº 1060/50, a isenção 

albergada pela assistência judiciária gratuita também se refere aos 

emolumentos exigidos para atos confeccionados pelos serventuários da 

Justiça – dentre eles os cartórios extrajudiciais – desde que necessários 

à realização do direito da pessoa agraciada com o benefício.2) A 

regularização da representação processual do agravante que, nos termos 

da decisão de fls. 09/10 – TJ, somente será possível mediante a lavratura 

de procuração por instrumento público em razão de ser o mesmo 

analfabeto, por ser condição de constituição e desenvolvimento válido do 

processo, caracteriza ato necessário à realização do seu direito, estando, 

portanto, abrangido pela assistência judiciária gratuita. (AI 10705/2015, 

DES. ADILSON POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 12/05/2015, Publicado no DJE 18/05/2015).

E M E N T A – APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

RESCISÃO/ANULAÇÃO DE RELAÇÃO CONTRATUAL DE EMPRÉSTIMO 

CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS COM TUTELA DE URGÊNCIA – OPORTUNIDADE 

CONFERIDA PELO JUÍZO DE PISO PARA EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL – 

DESCUMPRIMENTO – PARTE INDÍGENA E ANALFABETA – NECESSIDADE 

DE OUTORGA DE PROCURAÇÃO MEDIANTE INSTRUMENTO PÚBLICO – 

EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – SENTENÇA 

MANTIDA – INDEFERIMENTO DA INICIAL – RECURSO CONHECIDO E NÃO 

P R O V I D O .  ( T J - M S  0 8 0 2 1 9 8 9 3 2 0 1 6 8 1 2 0 0 0 5  M S 

0802198-93.2016.8.12.0005, Relator: Des. Júlio Roberto Siqueira Cardoso, 

Data de Julgamento: 17/10/2017, 5ª Câmara Cível)

Desta forma, INTIME-SE a parte autora para emendar a inicial, juntando 

procuração por escritura pública, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de extinção do processo sem resolução do mérito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 136390 Nr: 2394-46.2018.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ROSA ARIABO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU - BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro os benefícios da justiça gratuita.

Determino que o processo retome seu curso regular, uma vez que 

eventual ilícito de captação de clientela deverá ser apurado durante a 

tramitação processual.

No caso vertente, se trata de ações movidas por indígenas visando a 

anulabilidade de negócio jurídico com repetição de indébito contra Bancos, 

sendo que muitos dos autores têm vários contratos firmados.

Pois bem. Compulsando detidamente os autos, se constata com facilidade 

que os demandantes (todos indígenas residentes de aldeia deste 

município) são analfabetos, ou mesmo analfabetos funcionais, pois muitos 

deles, sequer assinam o próprio nome.

Neste sentido, em se tratando a parte litigante pessoa analfabeta, deve a 

procuração outorgada por esta ser por instrumento público, sob pena de 

nulidade absoluta dos atos processuais.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO 

PROCESSUAL – PROCURAÇÃO POR INSTRUMENTO PÚBLICO POR SER O 

OUTORGANTE ANALFABETO – IMPOSSIBILIDADE DE RECOLHIMENTO 

DOS EMOLUMENTOS – BENEFICIÁRIO DA ASSISTENCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA – BENEFÍCIO QUE ABRANGE AS CUSTAS PARA OS ATOS 

CONFECCIONADOS PELOS SERVENTUÁRIOS DA JUSTIÇA – RECURSO 

PROVIDO.1) Segundo o inciso I do artigo 3º da Lei nº 1060/50, a isenção 

albergada pela assistência judiciária gratuita também se refere aos 

emolumentos exigidos para atos confeccionados pelos serventuários da 

Justiça – dentre eles os cartórios extrajudiciais – desde que necessários 

à realização do direito da pessoa agraciada com o benefício.2) A 

regularização da representação processual do agravante que, nos termos 

da decisão de fls. 09/10 – TJ, somente será possível mediante a lavratura 

de procuração por instrumento público em razão de ser o mesmo 

analfabeto, por ser condição de constituição e desenvolvimento válido do 

processo, caracteriza ato necessário à realização do seu direito, estando, 

portanto, abrangido pela assistência judiciária gratuita. (AI 10705/2015, 

DES. ADILSON POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 12/05/2015, Publicado no DJE 18/05/2015).

E M E N T A – APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

RESCISÃO/ANULAÇÃO DE RELAÇÃO CONTRATUAL DE EMPRÉSTIMO 

CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS COM TUTELA DE URGÊNCIA – OPORTUNIDADE 

CONFERIDA PELO JUÍZO DE PISO PARA EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL – 

DESCUMPRIMENTO – PARTE INDÍGENA E ANALFABETA – NECESSIDADE 

DE OUTORGA DE PROCURAÇÃO MEDIANTE INSTRUMENTO PÚBLICO – 

EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – SENTENÇA 

MANTIDA – INDEFERIMENTO DA INICIAL – RECURSO CONHECIDO E NÃO 

P R O V I D O .  ( T J - M S  0 8 0 2 1 9 8 9 3 2 0 1 6 8 1 2 0 0 0 5  M S 

0802198-93.2016.8.12.0005, Relator: Des. Júlio Roberto Siqueira Cardoso, 
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Data de Julgamento: 17/10/2017, 5ª Câmara Cível)

Desta forma, INTIME-SE a parte autora para emendar a inicial, juntando 

procuração por escritura pública, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de extinção do processo sem resolução do mérito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 136426 Nr: 2419-59.2018.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA LUCIA ARIABÔ QUEZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOAS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro os benefícios da justiça gratuita.

Determino que o processo retome seu curso regular, uma vez que 

eventual ilícito de captação de clientela deverá ser apurado durante a 

tramitação processual.

No caso vertente, se trata de ações movidas por indígenas visando a 

anulabilidade de negócio jurídico com repetição de indébito contra Bancos, 

sendo que muitos dos autores têm vários contratos firmados.

Pois bem. Compulsando detidamente os autos, se constata com facilidade 

que os demandantes (todos indígenas residentes de aldeia deste 

município) são analfabetos, ou mesmo analfabetos funcionais, pois muitos 

deles, sequer assinam o próprio nome.

Neste sentido, em se tratando a parte litigante pessoa analfabeta, deve a 

procuração outorgada por esta ser por instrumento público, sob pena de 

nulidade absoluta dos atos processuais.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO 

PROCESSUAL – PROCURAÇÃO POR INSTRUMENTO PÚBLICO POR SER O 

OUTORGANTE ANALFABETO – IMPOSSIBILIDADE DE RECOLHIMENTO 

DOS EMOLUMENTOS – BENEFICIÁRIO DA ASSISTENCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA – BENEFÍCIO QUE ABRANGE AS CUSTAS PARA OS ATOS 

CONFECCIONADOS PELOS SERVENTUÁRIOS DA JUSTIÇA – RECURSO 

PROVIDO.1) Segundo o inciso I do artigo 3º da Lei nº 1060/50, a isenção 

albergada pela assistência judiciária gratuita também se refere aos 

emolumentos exigidos para atos confeccionados pelos serventuários da 

Justiça – dentre eles os cartórios extrajudiciais – desde que necessários 

à realização do direito da pessoa agraciada com o benefício.2) A 

regularização da representação processual do agravante que, nos termos 

da decisão de fls. 09/10 – TJ, somente será possível mediante a lavratura 

de procuração por instrumento público em razão de ser o mesmo 

analfabeto, por ser condição de constituição e desenvolvimento válido do 

processo, caracteriza ato necessário à realização do seu direito, estando, 

portanto, abrangido pela assistência judiciária gratuita. (AI 10705/2015, 

DES. ADILSON POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 12/05/2015, Publicado no DJE 18/05/2015).

E M E N T A – APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

RESCISÃO/ANULAÇÃO DE RELAÇÃO CONTRATUAL DE EMPRÉSTIMO 

CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS COM TUTELA DE URGÊNCIA – OPORTUNIDADE 

CONFERIDA PELO JUÍZO DE PISO PARA EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL – 

DESCUMPRIMENTO – PARTE INDÍGENA E ANALFABETA – NECESSIDADE 

DE OUTORGA DE PROCURAÇÃO MEDIANTE INSTRUMENTO PÚBLICO – 

EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – SENTENÇA 

MANTIDA – INDEFERIMENTO DA INICIAL – RECURSO CONHECIDO E NÃO 

P R O V I D O .  ( T J - M S  0 8 0 2 1 9 8 9 3 2 0 1 6 8 1 2 0 0 0 5  M S 

0802198-93.2016.8.12.0005, Relator: Des. Júlio Roberto Siqueira Cardoso, 

Data de Julgamento: 17/10/2017, 5ª Câmara Cível)

Desta forma, INTIME-SE a parte autora para emendar a inicial, juntando 

procuração por escritura pública, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de extinção do processo sem resolução do mérito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 136429 Nr: 2421-29.2018.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA LUCIA ARIABÔ QUEZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU - BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A

 Vistos etc.

Defiro os benefícios da justiça gratuita.

Determino que o processo retome seu curso regular, uma vez que 

eventual ilícito de captação de clientela deverá ser apurado durante a 

tramitação processual.

No caso vertente, se trata de ações movidas por indígenas visando a 

anulabilidade de negócio jurídico com repetição de indébito contra Bancos, 

sendo que muitos dos autores têm vários contratos firmados.

Pois bem. Compulsando detidamente os autos, se constata com facilidade 

que os demandantes (todos indígenas residentes de aldeia deste 

município) são analfabetos, ou mesmo analfabetos funcionais, pois muitos 

deles, sequer assinam o próprio nome.

Neste sentido, em se tratando a parte litigante pessoa analfabeta, deve a 

procuração outorgada por esta ser por instrumento público, sob pena de 

nulidade absoluta dos atos processuais.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO 

PROCESSUAL – PROCURAÇÃO POR INSTRUMENTO PÚBLICO POR SER O 

OUTORGANTE ANALFABETO – IMPOSSIBILIDADE DE RECOLHIMENTO 

DOS EMOLUMENTOS – BENEFICIÁRIO DA ASSISTENCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA – BENEFÍCIO QUE ABRANGE AS CUSTAS PARA OS ATOS 

CONFECCIONADOS PELOS SERVENTUÁRIOS DA JUSTIÇA – RECURSO 

PROVIDO.1) Segundo o inciso I do artigo 3º da Lei nº 1060/50, a isenção 

albergada pela assistência judiciária gratuita também se refere aos 

emolumentos exigidos para atos confeccionados pelos serventuários da 

Justiça – dentre eles os cartórios extrajudiciais – desde que necessários 

à realização do direito da pessoa agraciada com o benefício.2) A 

regularização da representação processual do agravante que, nos termos 

da decisão de fls. 09/10 – TJ, somente será possível mediante a lavratura 

de procuração por instrumento público em razão de ser o mesmo 

analfabeto, por ser condição de constituição e desenvolvimento válido do 

processo, caracteriza ato necessário à realização do seu direito, estando, 

portanto, abrangido pela assistência judiciária gratuita. (AI 10705/2015, 

DES. ADILSON POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 12/05/2015, Publicado no DJE 18/05/2015).

E M E N T A – APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

RESCISÃO/ANULAÇÃO DE RELAÇÃO CONTRATUAL DE EMPRÉSTIMO 

CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS COM TUTELA DE URGÊNCIA – OPORTUNIDADE 

CONFERIDA PELO JUÍZO DE PISO PARA EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL – 

DESCUMPRIMENTO – PARTE INDÍGENA E ANALFABETA – NECESSIDADE 

DE OUTORGA DE PROCURAÇÃO MEDIANTE INSTRUMENTO PÚBLICO – 

EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – SENTENÇA 

MANTIDA – INDEFERIMENTO DA INICIAL – RECURSO CONHECIDO E NÃO 

P R O V I D O .  ( T J - M S  0 8 0 2 1 9 8 9 3 2 0 1 6 8 1 2 0 0 0 5  M S 

0802198-93.2016.8.12.0005, Relator: Des. Júlio Roberto Siqueira Cardoso, 

Data de Julgamento: 17/10/2017, 5ª Câmara Cível)

Desta forma, INTIME-SE a parte autora para emendar a inicial, juntando 

procuração por escritura pública, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de extinção do processo sem resolução do mérito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 136435 Nr: 2424-81.2018.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA LUCIA ARIABÔ QUEZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU - BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992

 Vistos etc.

Defiro os benefícios da justiça gratuita.
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Determino que o processo retome seu curso regular, uma vez que 

eventual ilícito de captação de clientela deverá ser apurado durante a 

tramitação processual.

No caso vertente, se trata de ações movidas por indígenas visando a 

anulabilidade de negócio jurídico com repetição de indébito contra Bancos, 

sendo que muitos dos autores têm vários contratos firmados.

Pois bem. Compulsando detidamente os autos, se constata com facilidade 

que os demandantes (todos indígenas residentes de aldeia deste 

município) são analfabetos, ou mesmo analfabetos funcionais, pois muitos 

deles, sequer assinam o próprio nome.

Neste sentido, em se tratando a parte litigante pessoa analfabeta, deve a 

procuração outorgada por esta ser por instrumento público, sob pena de 

nulidade absoluta dos atos processuais.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO 

PROCESSUAL – PROCURAÇÃO POR INSTRUMENTO PÚBLICO POR SER O 

OUTORGANTE ANALFABETO – IMPOSSIBILIDADE DE RECOLHIMENTO 

DOS EMOLUMENTOS – BENEFICIÁRIO DA ASSISTENCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA – BENEFÍCIO QUE ABRANGE AS CUSTAS PARA OS ATOS 

CONFECCIONADOS PELOS SERVENTUÁRIOS DA JUSTIÇA – RECURSO 

PROVIDO.1) Segundo o inciso I do artigo 3º da Lei nº 1060/50, a isenção 

albergada pela assistência judiciária gratuita também se refere aos 

emolumentos exigidos para atos confeccionados pelos serventuários da 

Justiça – dentre eles os cartórios extrajudiciais – desde que necessários 

à realização do direito da pessoa agraciada com o benefício.2) A 

regularização da representação processual do agravante que, nos termos 

da decisão de fls. 09/10 – TJ, somente será possível mediante a lavratura 

de procuração por instrumento público em razão de ser o mesmo 

analfabeto, por ser condição de constituição e desenvolvimento válido do 

processo, caracteriza ato necessário à realização do seu direito, estando, 

portanto, abrangido pela assistência judiciária gratuita. (AI 10705/2015, 

DES. ADILSON POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 12/05/2015, Publicado no DJE 18/05/2015).

E M E N T A – APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

RESCISÃO/ANULAÇÃO DE RELAÇÃO CONTRATUAL DE EMPRÉSTIMO 

CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS COM TUTELA DE URGÊNCIA – OPORTUNIDADE 

CONFERIDA PELO JUÍZO DE PISO PARA EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL – 

DESCUMPRIMENTO – PARTE INDÍGENA E ANALFABETA – NECESSIDADE 

DE OUTORGA DE PROCURAÇÃO MEDIANTE INSTRUMENTO PÚBLICO – 

EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – SENTENÇA 

MANTIDA – INDEFERIMENTO DA INICIAL – RECURSO CONHECIDO E NÃO 

P R O V I D O .  ( T J - M S  0 8 0 2 1 9 8 9 3 2 0 1 6 8 1 2 0 0 0 5  M S 

0802198-93.2016.8.12.0005, Relator: Des. Júlio Roberto Siqueira Cardoso, 

Data de Julgamento: 17/10/2017, 5ª Câmara Cível)

Desta forma, INTIME-SE a parte autora para emendar a inicial, juntando 

procuração por escritura pública, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de extinção do processo sem resolução do mérito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 136437 Nr: 2425-66.2018.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA LUCIA ARIABÔ QUEZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU - BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A

 Vistos etc.

Defiro os benefícios da justiça gratuita.

Determino que o processo retome seu curso regular, uma vez que 

eventual ilícito de captação de clientela deverá ser apurado durante a 

tramitação processual.

No caso vertente, se trata de ações movidas por indígenas visando a 

anulabilidade de negócio jurídico com repetição de indébito contra Bancos, 

sendo que muitos dos autores têm vários contratos firmados.

Pois bem. Compulsando detidamente os autos, se constata com facilidade 

que os demandantes (todos indígenas residentes de aldeia deste 

município) são analfabetos, ou mesmo analfabetos funcionais, pois muitos 

deles, sequer assinam o próprio nome.

Neste sentido, em se tratando a parte litigante pessoa analfabeta, deve a 

procuração outorgada por esta ser por instrumento público, sob pena de 

nulidade absoluta dos atos processuais.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO 

PROCESSUAL – PROCURAÇÃO POR INSTRUMENTO PÚBLICO POR SER O 

OUTORGANTE ANALFABETO – IMPOSSIBILIDADE DE RECOLHIMENTO 

DOS EMOLUMENTOS – BENEFICIÁRIO DA ASSISTENCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA – BENEFÍCIO QUE ABRANGE AS CUSTAS PARA OS ATOS 

CONFECCIONADOS PELOS SERVENTUÁRIOS DA JUSTIÇA – RECURSO 

PROVIDO.1) Segundo o inciso I do artigo 3º da Lei nº 1060/50, a isenção 

albergada pela assistência judiciária gratuita também se refere aos 

emolumentos exigidos para atos confeccionados pelos serventuários da 

Justiça – dentre eles os cartórios extrajudiciais – desde que necessários 

à realização do direito da pessoa agraciada com o benefício.2) A 

regularização da representação processual do agravante que, nos termos 

da decisão de fls. 09/10 – TJ, somente será possível mediante a lavratura 

de procuração por instrumento público em razão de ser o mesmo 

analfabeto, por ser condição de constituição e desenvolvimento válido do 

processo, caracteriza ato necessário à realização do seu direito, estando, 

portanto, abrangido pela assistência judiciária gratuita. (AI 10705/2015, 

DES. ADILSON POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 12/05/2015, Publicado no DJE 18/05/2015).

E M E N T A – APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

RESCISÃO/ANULAÇÃO DE RELAÇÃO CONTRATUAL DE EMPRÉSTIMO 

CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS COM TUTELA DE URGÊNCIA – OPORTUNIDADE 

CONFERIDA PELO JUÍZO DE PISO PARA EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL – 

DESCUMPRIMENTO – PARTE INDÍGENA E ANALFABETA – NECESSIDADE 

DE OUTORGA DE PROCURAÇÃO MEDIANTE INSTRUMENTO PÚBLICO – 

EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – SENTENÇA 

MANTIDA – INDEFERIMENTO DA INICIAL – RECURSO CONHECIDO E NÃO 

P R O V I D O .  ( T J - M S  0 8 0 2 1 9 8 9 3 2 0 1 6 8 1 2 0 0 0 5  M S 

0802198-93.2016.8.12.0005, Relator: Des. Júlio Roberto Siqueira Cardoso, 

Data de Julgamento: 17/10/2017, 5ª Câmara Cível)

Desta forma, INTIME-SE a parte autora para emendar a inicial, juntando 

procuração por escritura pública, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de extinção do processo sem resolução do mérito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 136446 Nr: 2432-58.2018.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA LUCIA ARIABÔ QUEZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU - BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro os benefícios da justiça gratuita.

Determino que o processo retome seu curso regular, uma vez que 

eventual ilícito de captação de clientela deverá ser apurado durante a 

tramitação processual.

No caso vertente, se trata de ações movidas por indígenas visando a 

anulabilidade de negócio jurídico com repetição de indébito contra Bancos, 

sendo que muitos dos autores têm vários contratos firmados.

Pois bem. Compulsando detidamente os autos, se constata com facilidade 

que os demandantes (todos indígenas residentes de aldeia deste 

município) são analfabetos, ou mesmo analfabetos funcionais, pois muitos 

deles, sequer assinam o próprio nome.

Neste sentido, em se tratando a parte litigante pessoa analfabeta, deve a 

procuração outorgada por esta ser por instrumento público, sob pena de 

nulidade absoluta dos atos processuais.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO 

PROCESSUAL – PROCURAÇÃO POR INSTRUMENTO PÚBLICO POR SER O 

OUTORGANTE ANALFABETO – IMPOSSIBILIDADE DE RECOLHIMENTO 

DOS EMOLUMENTOS – BENEFICIÁRIO DA ASSISTENCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA – BENEFÍCIO QUE ABRANGE AS CUSTAS PARA OS ATOS 
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CONFECCIONADOS PELOS SERVENTUÁRIOS DA JUSTIÇA – RECURSO 

PROVIDO.1) Segundo o inciso I do artigo 3º da Lei nº 1060/50, a isenção 

albergada pela assistência judiciária gratuita também se refere aos 

emolumentos exigidos para atos confeccionados pelos serventuários da 

Justiça – dentre eles os cartórios extrajudiciais – desde que necessários 

à realização do direito da pessoa agraciada com o benefício.2) A 

regularização da representação processual do agravante que, nos termos 

da decisão de fls. 09/10 – TJ, somente será possível mediante a lavratura 

de procuração por instrumento público em razão de ser o mesmo 

analfabeto, por ser condição de constituição e desenvolvimento válido do 

processo, caracteriza ato necessário à realização do seu direito, estando, 

portanto, abrangido pela assistência judiciária gratuita. (AI 10705/2015, 

DES. ADILSON POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 12/05/2015, Publicado no DJE 18/05/2015).

E M E N T A – APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

RESCISÃO/ANULAÇÃO DE RELAÇÃO CONTRATUAL DE EMPRÉSTIMO 

CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS COM TUTELA DE URGÊNCIA – OPORTUNIDADE 

CONFERIDA PELO JUÍZO DE PISO PARA EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL – 

DESCUMPRIMENTO – PARTE INDÍGENA E ANALFABETA – NECESSIDADE 

DE OUTORGA DE PROCURAÇÃO MEDIANTE INSTRUMENTO PÚBLICO – 

EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – SENTENÇA 

MANTIDA – INDEFERIMENTO DA INICIAL – RECURSO CONHECIDO E NÃO 

P R O V I D O .  ( T J - M S  0 8 0 2 1 9 8 9 3 2 0 1 6 8 1 2 0 0 0 5  M S 

0802198-93.2016.8.12.0005, Relator: Des. Júlio Roberto Siqueira Cardoso, 

Data de Julgamento: 17/10/2017, 5ª Câmara Cível)

Desta forma, INTIME-SE a parte autora para emendar a inicial, juntando 

procuração por escritura pública, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de extinção do processo sem resolução do mérito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 136454 Nr: 2434-28.2018.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA LUCIA ARIABÔ QUEZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU - BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro os benefícios da justiça gratuita.

Determino que o processo retome seu curso regular, uma vez que 

eventual ilícito de captação de clientela deverá ser apurado durante a 

tramitação processual.

No caso vertente, se trata de ações movidas por indígenas visando a 

anulabilidade de negócio jurídico com repetição de indébito contra Bancos, 

sendo que muitos dos autores têm vários contratos firmados.

Pois bem. Compulsando detidamente os autos, se constata com facilidade 

que os demandantes (todos indígenas residentes de aldeia deste 

município) são analfabetos, ou mesmo analfabetos funcionais, pois muitos 

deles, sequer assinam o próprio nome.

Neste sentido, em se tratando a parte litigante pessoa analfabeta, deve a 

procuração outorgada por esta ser por instrumento público, sob pena de 

nulidade absoluta dos atos processuais.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO 

PROCESSUAL – PROCURAÇÃO POR INSTRUMENTO PÚBLICO POR SER O 

OUTORGANTE ANALFABETO – IMPOSSIBILIDADE DE RECOLHIMENTO 

DOS EMOLUMENTOS – BENEFICIÁRIO DA ASSISTENCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA – BENEFÍCIO QUE ABRANGE AS CUSTAS PARA OS ATOS 

CONFECCIONADOS PELOS SERVENTUÁRIOS DA JUSTIÇA – RECURSO 

PROVIDO.1) Segundo o inciso I do artigo 3º da Lei nº 1060/50, a isenção 

albergada pela assistência judiciária gratuita também se refere aos 

emolumentos exigidos para atos confeccionados pelos serventuários da 

Justiça – dentre eles os cartórios extrajudiciais – desde que necessários 

à realização do direito da pessoa agraciada com o benefício.2) A 

regularização da representação processual do agravante que, nos termos 

da decisão de fls. 09/10 – TJ, somente será possível mediante a lavratura 

de procuração por instrumento público em razão de ser o mesmo 

analfabeto, por ser condição de constituição e desenvolvimento válido do 

processo, caracteriza ato necessário à realização do seu direito, estando, 

portanto, abrangido pela assistência judiciária gratuita. (AI 10705/2015, 

DES. ADILSON POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 12/05/2015, Publicado no DJE 18/05/2015).

E M E N T A – APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

RESCISÃO/ANULAÇÃO DE RELAÇÃO CONTRATUAL DE EMPRÉSTIMO 

CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS COM TUTELA DE URGÊNCIA – OPORTUNIDADE 

CONFERIDA PELO JUÍZO DE PISO PARA EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL – 

DESCUMPRIMENTO – PARTE INDÍGENA E ANALFABETA – NECESSIDADE 

DE OUTORGA DE PROCURAÇÃO MEDIANTE INSTRUMENTO PÚBLICO – 

EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – SENTENÇA 

MANTIDA – INDEFERIMENTO DA INICIAL – RECURSO CONHECIDO E NÃO 

P R O V I D O .  ( T J - M S  0 8 0 2 1 9 8 9 3 2 0 1 6 8 1 2 0 0 0 5  M S 

0802198-93.2016.8.12.0005, Relator: Des. Júlio Roberto Siqueira Cardoso, 

Data de Julgamento: 17/10/2017, 5ª Câmara Cível)

Desta forma, INTIME-SE a parte autora para emendar a inicial, juntando 

procuração por escritura pública, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de extinção do processo sem resolução do mérito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 136460 Nr: 2438-65.2018.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA LUCIA ARIABÔ QUEZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro os benefícios da justiça gratuita.

Determino que o processo retome seu curso regular, uma vez que 

eventual ilícito de captação de clientela deverá ser apurado durante a 

tramitação processual.

No caso vertente, se trata de ações movidas por indígenas visando a 

anulabilidade de negócio jurídico com repetição de indébito contra Bancos, 

sendo que muitos dos autores têm vários contratos firmados.

Pois bem. Compulsando detidamente os autos, se constata com facilidade 

que os demandantes (todos indígenas residentes de aldeia deste 

município) são analfabetos, ou mesmo analfabetos funcionais, pois muitos 

deles, sequer assinam o próprio nome.

Neste sentido, em se tratando a parte litigante pessoa analfabeta, deve a 

procuração outorgada por esta ser por instrumento público, sob pena de 

nulidade absoluta dos atos processuais.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO 

PROCESSUAL – PROCURAÇÃO POR INSTRUMENTO PÚBLICO POR SER O 

OUTORGANTE ANALFABETO – IMPOSSIBILIDADE DE RECOLHIMENTO 

DOS EMOLUMENTOS – BENEFICIÁRIO DA ASSISTENCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA – BENEFÍCIO QUE ABRANGE AS CUSTAS PARA OS ATOS 

CONFECCIONADOS PELOS SERVENTUÁRIOS DA JUSTIÇA – RECURSO 

PROVIDO.1) Segundo o inciso I do artigo 3º da Lei nº 1060/50, a isenção 

albergada pela assistência judiciária gratuita também se refere aos 

emolumentos exigidos para atos confeccionados pelos serventuários da 

Justiça – dentre eles os cartórios extrajudiciais – desde que necessários 

à realização do direito da pessoa agraciada com o benefício.2) A 

regularização da representação processual do agravante que, nos termos 

da decisão de fls. 09/10 – TJ, somente será possível mediante a lavratura 

de procuração por instrumento público em razão de ser o mesmo 

analfabeto, por ser condição de constituição e desenvolvimento válido do 

processo, caracteriza ato necessário à realização do seu direito, estando, 

portanto, abrangido pela assistência judiciária gratuita. (AI 10705/2015, 

DES. ADILSON POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 12/05/2015, Publicado no DJE 18/05/2015).

E M E N T A – APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

RESCISÃO/ANULAÇÃO DE RELAÇÃO CONTRATUAL DE EMPRÉSTIMO 

CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS COM TUTELA DE URGÊNCIA – OPORTUNIDADE 

CONFERIDA PELO JUÍZO DE PISO PARA EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL – 

DESCUMPRIMENTO – PARTE INDÍGENA E ANALFABETA – NECESSIDADE 
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DE OUTORGA DE PROCURAÇÃO MEDIANTE INSTRUMENTO PÚBLICO – 

EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – SENTENÇA 

MANTIDA – INDEFERIMENTO DA INICIAL – RECURSO CONHECIDO E NÃO 

P R O V I D O .  ( T J - M S  0 8 0 2 1 9 8 9 3 2 0 1 6 8 1 2 0 0 0 5  M S 

0802198-93.2016.8.12.0005, Relator: Des. Júlio Roberto Siqueira Cardoso, 

Data de Julgamento: 17/10/2017, 5ª Câmara Cível)

Desta forma, INTIME-SE a parte autora para emendar a inicial, juntando 

procuração por escritura pública, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de extinção do processo sem resolução do mérito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 136462 Nr: 2439-50.2018.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA LUCIA ARIABÔ QUEZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO VOTORANTIM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: luiz rodrigues wambier - 

OAB:

 Vistos etc.

Defiro os benefícios da justiça gratuita.

Determino que o processo retome seu curso regular, uma vez que 

eventual ilícito de captação de clientela deverá ser apurado durante a 

tramitação processual.

No caso vertente, se trata de ações movidas por indígenas visando a 

anulabilidade de negócio jurídico com repetição de indébito contra Bancos, 

sendo que muitos dos autores têm vários contratos firmados.

Pois bem. Compulsando detidamente os autos, se constata com facilidade 

que os demandantes (todos indígenas residentes de aldeia deste 

município) são analfabetos, ou mesmo analfabetos funcionais, pois muitos 

deles, sequer assinam o próprio nome.

Neste sentido, em se tratando a parte litigante pessoa analfabeta, deve a 

procuração outorgada por esta ser por instrumento público, sob pena de 

nulidade absoluta dos atos processuais.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO 

PROCESSUAL – PROCURAÇÃO POR INSTRUMENTO PÚBLICO POR SER O 

OUTORGANTE ANALFABETO – IMPOSSIBILIDADE DE RECOLHIMENTO 

DOS EMOLUMENTOS – BENEFICIÁRIO DA ASSISTENCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA – BENEFÍCIO QUE ABRANGE AS CUSTAS PARA OS ATOS 

CONFECCIONADOS PELOS SERVENTUÁRIOS DA JUSTIÇA – RECURSO 

PROVIDO.1) Segundo o inciso I do artigo 3º da Lei nº 1060/50, a isenção 

albergada pela assistência judiciária gratuita também se refere aos 

emolumentos exigidos para atos confeccionados pelos serventuários da 

Justiça – dentre eles os cartórios extrajudiciais – desde que necessários 

à realização do direito da pessoa agraciada com o benefício.2) A 

regularização da representação processual do agravante que, nos termos 

da decisão de fls. 09/10 – TJ, somente será possível mediante a lavratura 

de procuração por instrumento público em razão de ser o mesmo 

analfabeto, por ser condição de constituição e desenvolvimento válido do 

processo, caracteriza ato necessário à realização do seu direito, estando, 

portanto, abrangido pela assistência judiciária gratuita. (AI 10705/2015, 

DES. ADILSON POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 12/05/2015, Publicado no DJE 18/05/2015).

E M E N T A – APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

RESCISÃO/ANULAÇÃO DE RELAÇÃO CONTRATUAL DE EMPRÉSTIMO 

CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS COM TUTELA DE URGÊNCIA – OPORTUNIDADE 

CONFERIDA PELO JUÍZO DE PISO PARA EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL – 

DESCUMPRIMENTO – PARTE INDÍGENA E ANALFABETA – NECESSIDADE 

DE OUTORGA DE PROCURAÇÃO MEDIANTE INSTRUMENTO PÚBLICO – 

EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – SENTENÇA 

MANTIDA – INDEFERIMENTO DA INICIAL – RECURSO CONHECIDO E NÃO 

P R O V I D O .  ( T J - M S  0 8 0 2 1 9 8 9 3 2 0 1 6 8 1 2 0 0 0 5  M S 

0802198-93.2016.8.12.0005, Relator: Des. Júlio Roberto Siqueira Cardoso, 

Data de Julgamento: 17/10/2017, 5ª Câmara Cível)

Desta forma, INTIME-SE a parte autora para emendar a inicial, juntando 

procuração por escritura pública, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de extinção do processo sem resolução do mérito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 8066 Nr: 1066-77.2001.811.0008

 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: FRANCISCO GUARNIERI DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON DE MELO FILHO, CARLOS MAURO 

CERCI, ADALGIZA PORTUGAL CERCI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEDIJANE ZANDONADI - 

OAB:OAB/MT 5.361

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE QUINTÃO SAMPAIO - 

OAB:OAB/MT-5363

 Vistos etc.

 Certifique o sobre o transito em julgado da sentença.

 Após, nada requerido pelas partes, remeta-se os autos ao ARQUIVO 

procedendo com as baixas e anotações necessárias, atentando-se para 

eventual débito de custas processuais.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 110097 Nr: 1774-05.2016.811.0008

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REJANE PEREIRA DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO - 

OAB:17300/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Cuida-se de Ação de Busca e Apreensão proposta por BACO ITAUCARD 

S/A em face de REJANE PEREIRA DE SOUSA.

 As folhas 49 compareceu a parte autora pugnando pela desistência da 

ação com a consequente extinção e arquivamento.

 Vieram-me os autos conclusos.

 É o relatório.

 FUNDAMENTO E DECIDO.

 Desnecessária a intimação da parte requerida, eis que não ocorreu 

sequer sua citação (art.485, §4º, CPC).

 Analisando o feito, tenho como plenamente cabível a desistência da ação 

pela parte autora, precipuamente, pelos fatos narrados nos autos.

 Assim, HOMOLOGO a desistência da ação, para fins do artigo 200, 

parágrafo único, do Código de Processo Civil.

 Em consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, SEM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil.

 Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais.

 CERTIFICADO o trânsito em julgado ARQUIVE-SE, observadas as 

formalidades legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 81166 Nr: 2826-75.2012.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADAO BISPO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODAIR DONIZETE RIBEIRO - 

OAB:9.935-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) FEDERAL 

DO INSS-MT - OAB:

 Vistos etc.

 1) DEFIRO parcialmente o pedido de suspensão do presente feito, 

formulado pelo auto às folhas 73. Assim, SUSPENDO o referido processo 

pelo prazo de sessenta (60) dias.

 2) Fluído o mencionado lapso temporal, independentemente de novo 

despacho, INTIME-SE a parte autora a dizer o que for de seu interesse no 

prosseguimento processo, no prazo de quinze (15) dias, sob as penas da 

lei.
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 CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 54191 Nr: 396-53.2012.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENIVALDO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAPFRE SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7.622/MT, ROBERGES JUNIOR DE LIMA - OAB:12.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:MT/8184-A

 Vistos etc.

 Trata-se de Cumprimento de Sentença proposta por ENIVALDO DOS 

SANTOS, em face de MAPFRE SEGURADORA S/A, todos qualificados nos 

autos.

 A execução foi recebida às folhas 229, determinando a intimação da 

executada, que manteve-se inerte.

 Às folhas 230/233, compareceu a executada informando o cumprimento 

da obrigação.

 Às folhas 234/235 a exequente manifestou concordando com o valor 

depositado, pugnada pela expedição de alvará em favor do advogado.

 DECIDO.

 Ex positis, JULGO EXTINTO o presente processo, nos termos do artigo 

924, II, c/c artigo 925, do Código de Processo Civil, considerando que foi 

satisfeita a obrigação.

 Sem custas.

 Antes de realizar o levantamento, nos termos do Provimento nº 68 de 03 

de maio de 2018 do CNJ, DETERMINO a intimação da requerida e da 

requerente para que se manifestem no prazo de 15 (quinze) dias.

 Esgotado o prazo, aguarde-se 02 (dois) dias úteis do esgotamento de 

recursos, CERTIFIQUE-SE e faça conclusos para expedição do alvará.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 100839 Nr: 2158-02.2015.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Venitelli & Venitelli Comércio de Eletroeletronicos LTDA. 

ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): USINAS ITAMARATI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Rateiro - OAB:83984, Thais 

Lemes - OAB:363115

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Rohlf de Morais - 

OAB:184573

 Vistos etc.

INTIME-SE a parte autora VENITELLI & VENITELLI COMÉRCIO DE 

ELETROELETRONICOS LTDA, para que se manifeste sobre a petição e 

documentos de folhas 43/51, no prazo de 05 (cinco) dias.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e faça os 

autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 91252 Nr: 1463-82.2014.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BVS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LPDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE F. 

MAGALHAES - OAB:MT/17.567

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

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

dias, dar regular prosseguimento ao feito, sob pena de extinção, 

consoante dispõe do artigo 485, § 1º, inciso III, do Código de Processo 

Civil.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e faça os 

autos concluso.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 87882 Nr: 3660-44.2013.811.0008

 AÇÃO: Depósito da Lei 8. 866/94->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO PANAMERICANO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUGENIO PELACHIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTA BEATRIZ DO 

NASCIMENTO - OAB:48290/DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7.622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 Vistos etc.

Antes de realizar o levantamento, nos termos do Provimento nº 68 de 03 

de maio de 2018 do CNJ, DETERMINO a intimação da requerida para que se 

manifeste no prazo de 15 (quinze) dias.

Esgotado o prazo, aguarde-se 02 (dois) dias úteis do esgotamento de 

recursos, CERTIFIQUE-SE e faça conclusos para expedição do alvará.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 136280 Nr: 2314-82.2018.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FIRMINO TORYKAKIRI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO MORADA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro os benefícios da justiça gratuita.

Determino que o processo retome seu curso regular, uma vez que 

eventual ilícito de captação de clientela deverá ser apurado durante a 

tramitação processual.

No caso vertente, se trata de ações movidas por indígenas visando a 

anulabilidade de negócio jurídico com repetição de indébito contra Bancos, 

sendo que muitos dos autores têm vários contratos firmados.

Pois bem. Compulsando detidamente os autos, se constata com facilidade 

que os demandantes (todos indígenas residentes de aldeia deste 

município) são analfabetos, ou mesmo analfabetos funcionais, pois muitos 

deles, sequer assinam o próprio nome.

Neste sentido, em se tratando a parte litigante pessoa analfabeta, deve a 

procuração outorgada por esta ser por instrumento público, sob pena de 

nulidade absoluta dos atos processuais.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO 

PROCESSUAL – PROCURAÇÃO POR INSTRUMENTO PÚBLICO POR SER O 

OUTORGANTE ANALFABETO – IMPOSSIBILIDADE DE RECOLHIMENTO 

DOS EMOLUMENTOS – BENEFICIÁRIO DA ASSISTENCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA – BENEFÍCIO QUE ABRANGE AS CUSTAS PARA OS ATOS 

CONFECCIONADOS PELOS SERVENTUÁRIOS DA JUSTIÇA – RECURSO 

PROVIDO.1) Segundo o inciso I do artigo 3º da Lei nº 1060/50, a isenção 

albergada pela assistência judiciária gratuita também se refere aos 

emolumentos exigidos para atos confeccionados pelos serventuários da 

Justiça – dentre eles os cartórios extrajudiciais – desde que necessários 

à realização do direito da pessoa agraciada com o benefício.2) A 

regularização da representação processual do agravante que, nos termos 

da decisão de fls. 09/10 – TJ, somente será possível mediante a lavratura 

de procuração por instrumento público em razão de ser o mesmo 

analfabeto, por ser condição de constituição e desenvolvimento válido do 

processo, caracteriza ato necessário à realização do seu direito, estando, 

portanto, abrangido pela assistência judiciária gratuita. (AI 10705/2015, 

DES. ADILSON POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 12/05/2015, Publicado no DJE 18/05/2015).

E M E N T A – APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

RESCISÃO/ANULAÇÃO DE RELAÇÃO CONTRATUAL DE EMPRÉSTIMO 

CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS COM TUTELA DE URGÊNCIA – OPORTUNIDADE 

CONFERIDA PELO JUÍZO DE PISO PARA EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL – 

DESCUMPRIMENTO – PARTE INDÍGENA E ANALFABETA – NECESSIDADE 
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DE OUTORGA DE PROCURAÇÃO MEDIANTE INSTRUMENTO PÚBLICO – 

EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – SENTENÇA 

MANTIDA – INDEFERIMENTO DA INICIAL – RECURSO CONHECIDO E NÃO 

P R O V I D O .  ( T J - M S  0 8 0 2 1 9 8 9 3 2 0 1 6 8 1 2 0 0 0 5  M S 

0802198-93.2016.8.12.0005, Relator: Des. Júlio Roberto Siqueira Cardoso, 

Data de Julgamento: 17/10/2017, 5ª Câmara Cível)

Desta forma, INTIME-SE a parte autora para emendar a inicial, juntando 

procuração por escritura pública, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de extinção do processo sem resolução do mérito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 136278 Nr: 2312-15.2018.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FIRMINO TORYKAKIRI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro os benefícios da justiça gratuita.

Determino que o processo retome seu curso regular, uma vez que 

eventual ilícito de captação de clientela deverá ser apurado durante a 

tramitação processual.

No caso vertente, se trata de ações movidas por indígenas visando a 

anulabilidade de negócio jurídico com repetição de indébito contra Bancos, 

sendo que muitos dos autores têm vários contratos firmados.

Pois bem. Compulsando detidamente os autos, se constata com facilidade 

que os demandantes (todos indígenas residentes de aldeia deste 

município) são analfabetos, ou mesmo analfabetos funcionais, pois muitos 

deles, sequer assinam o próprio nome.

Neste sentido, em se tratando a parte litigante pessoa analfabeta, deve a 

procuração outorgada por esta ser por instrumento público, sob pena de 

nulidade absoluta dos atos processuais.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO 

PROCESSUAL – PROCURAÇÃO POR INSTRUMENTO PÚBLICO POR SER O 

OUTORGANTE ANALFABETO – IMPOSSIBILIDADE DE RECOLHIMENTO 

DOS EMOLUMENTOS – BENEFICIÁRIO DA ASSISTENCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA – BENEFÍCIO QUE ABRANGE AS CUSTAS PARA OS ATOS 

CONFECCIONADOS PELOS SERVENTUÁRIOS DA JUSTIÇA – RECURSO 

PROVIDO.1) Segundo o inciso I do artigo 3º da Lei nº 1060/50, a isenção 

albergada pela assistência judiciária gratuita também se refere aos 

emolumentos exigidos para atos confeccionados pelos serventuários da 

Justiça – dentre eles os cartórios extrajudiciais – desde que necessários 

à realização do direito da pessoa agraciada com o benefício.2) A 

regularização da representação processual do agravante que, nos termos 

da decisão de fls. 09/10 – TJ, somente será possível mediante a lavratura 

de procuração por instrumento público em razão de ser o mesmo 

analfabeto, por ser condição de constituição e desenvolvimento válido do 

processo, caracteriza ato necessário à realização do seu direito, estando, 

portanto, abrangido pela assistência judiciária gratuita. (AI 10705/2015, 

DES. ADILSON POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 12/05/2015, Publicado no DJE 18/05/2015).

E M E N T A – APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

RESCISÃO/ANULAÇÃO DE RELAÇÃO CONTRATUAL DE EMPRÉSTIMO 

CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS COM TUTELA DE URGÊNCIA – OPORTUNIDADE 

CONFERIDA PELO JUÍZO DE PISO PARA EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL – 

DESCUMPRIMENTO – PARTE INDÍGENA E ANALFABETA – NECESSIDADE 

DE OUTORGA DE PROCURAÇÃO MEDIANTE INSTRUMENTO PÚBLICO – 

EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – SENTENÇA 

MANTIDA – INDEFERIMENTO DA INICIAL – RECURSO CONHECIDO E NÃO 

P R O V I D O .  ( T J - M S  0 8 0 2 1 9 8 9 3 2 0 1 6 8 1 2 0 0 0 5  M S 

0802198-93.2016.8.12.0005, Relator: Des. Júlio Roberto Siqueira Cardoso, 

Data de Julgamento: 17/10/2017, 5ª Câmara Cível)

Desta forma, INTIME-SE a parte autora para emendar a inicial, juntando 

procuração por escritura pública, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de extinção do processo sem resolução do mérito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 136273 Nr: 2310-45.2018.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FIRMINO TORYKAKIRI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro os benefícios da justiça gratuita.

Determino que o processo retome seu curso regular, uma vez que 

eventual ilícito de captação de clientela deverá ser apurado durante a 

tramitação processual.

No caso vertente, se trata de ações movidas por indígenas visando a 

anulabilidade de negócio jurídico com repetição de indébito contra Bancos, 

sendo que muitos dos autores têm vários contratos firmados.

Pois bem. Compulsando detidamente os autos, se constata com facilidade 

que os demandantes (todos indígenas residentes de aldeia deste 

município) são analfabetos, ou mesmo analfabetos funcionais, pois muitos 

deles, sequer assinam o próprio nome.

Neste sentido, em se tratando a parte litigante pessoa analfabeta, deve a 

procuração outorgada por esta ser por instrumento público, sob pena de 

nulidade absoluta dos atos processuais.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO 

PROCESSUAL – PROCURAÇÃO POR INSTRUMENTO PÚBLICO POR SER O 

OUTORGANTE ANALFABETO – IMPOSSIBILIDADE DE RECOLHIMENTO 

DOS EMOLUMENTOS – BENEFICIÁRIO DA ASSISTENCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA – BENEFÍCIO QUE ABRANGE AS CUSTAS PARA OS ATOS 

CONFECCIONADOS PELOS SERVENTUÁRIOS DA JUSTIÇA – RECURSO 

PROVIDO.1) Segundo o inciso I do artigo 3º da Lei nº 1060/50, a isenção 

albergada pela assistência judiciária gratuita também se refere aos 

emolumentos exigidos para atos confeccionados pelos serventuários da 

Justiça – dentre eles os cartórios extrajudiciais – desde que necessários 

à realização do direito da pessoa agraciada com o benefício.2) A 

regularização da representação processual do agravante que, nos termos 

da decisão de fls. 09/10 – TJ, somente será possível mediante a lavratura 

de procuração por instrumento público em razão de ser o mesmo 

analfabeto, por ser condição de constituição e desenvolvimento válido do 

processo, caracteriza ato necessário à realização do seu direito, estando, 

portanto, abrangido pela assistência judiciária gratuita. (AI 10705/2015, 

DES. ADILSON POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 12/05/2015, Publicado no DJE 18/05/2015).

E M E N T A – APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

RESCISÃO/ANULAÇÃO DE RELAÇÃO CONTRATUAL DE EMPRÉSTIMO 

CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS COM TUTELA DE URGÊNCIA – OPORTUNIDADE 

CONFERIDA PELO JUÍZO DE PISO PARA EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL – 

DESCUMPRIMENTO – PARTE INDÍGENA E ANALFABETA – NECESSIDADE 

DE OUTORGA DE PROCURAÇÃO MEDIANTE INSTRUMENTO PÚBLICO – 

EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – SENTENÇA 

MANTIDA – INDEFERIMENTO DA INICIAL – RECURSO CONHECIDO E NÃO 

P R O V I D O .  ( T J - M S  0 8 0 2 1 9 8 9 3 2 0 1 6 8 1 2 0 0 0 5  M S 

0802198-93.2016.8.12.0005, Relator: Des. Júlio Roberto Siqueira Cardoso, 

Data de Julgamento: 17/10/2017, 5ª Câmara Cível)

Desta forma, INTIME-SE a parte autora para emendar a inicial, juntando 

procuração por escritura pública, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de extinção do processo sem resolução do mérito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 136269 Nr: 2307-90.2018.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FIRMINO TORYKAKIRI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro os benefícios da justiça gratuita.

Determino que o processo retome seu curso regular, uma vez que 

eventual ilícito de captação de clientela deverá ser apurado durante a 

tramitação processual.

No caso vertente, se trata de ações movidas por indígenas visando a 

anulabilidade de negócio jurídico com repetição de indébito contra Bancos, 

sendo que muitos dos autores têm vários contratos firmados.

Pois bem. Compulsando detidamente os autos, se constata com facilidade 

que os demandantes (todos indígenas residentes de aldeia deste 

município) são analfabetos, ou mesmo analfabetos funcionais, pois muitos 

deles, sequer assinam o próprio nome.

Neste sentido, em se tratando a parte litigante pessoa analfabeta, deve a 

procuração outorgada por esta ser por instrumento público, sob pena de 

nulidade absoluta dos atos processuais.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO 

PROCESSUAL – PROCURAÇÃO POR INSTRUMENTO PÚBLICO POR SER O 

OUTORGANTE ANALFABETO – IMPOSSIBILIDADE DE RECOLHIMENTO 

DOS EMOLUMENTOS – BENEFICIÁRIO DA ASSISTENCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA – BENEFÍCIO QUE ABRANGE AS CUSTAS PARA OS ATOS 

CONFECCIONADOS PELOS SERVENTUÁRIOS DA JUSTIÇA – RECURSO 

PROVIDO.1) Segundo o inciso I do artigo 3º da Lei nº 1060/50, a isenção 

albergada pela assistência judiciária gratuita também se refere aos 

emolumentos exigidos para atos confeccionados pelos serventuários da 

Justiça – dentre eles os cartórios extrajudiciais – desde que necessários 

à realização do direito da pessoa agraciada com o benefício.2) A 

regularização da representação processual do agravante que, nos termos 

da decisão de fls. 09/10 – TJ, somente será possível mediante a lavratura 

de procuração por instrumento público em razão de ser o mesmo 

analfabeto, por ser condição de constituição e desenvolvimento válido do 

processo, caracteriza ato necessário à realização do seu direito, estando, 

portanto, abrangido pela assistência judiciária gratuita. (AI 10705/2015, 

DES. ADILSON POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 12/05/2015, Publicado no DJE 18/05/2015).

E M E N T A – APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

RESCISÃO/ANULAÇÃO DE RELAÇÃO CONTRATUAL DE EMPRÉSTIMO 

CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS COM TUTELA DE URGÊNCIA – OPORTUNIDADE 

CONFERIDA PELO JUÍZO DE PISO PARA EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL – 

DESCUMPRIMENTO – PARTE INDÍGENA E ANALFABETA – NECESSIDADE 

DE OUTORGA DE PROCURAÇÃO MEDIANTE INSTRUMENTO PÚBLICO – 

EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – SENTENÇA 

MANTIDA – INDEFERIMENTO DA INICIAL – RECURSO CONHECIDO E NÃO 

P R O V I D O .  ( T J - M S  0 8 0 2 1 9 8 9 3 2 0 1 6 8 1 2 0 0 0 5  M S 

0802198-93.2016.8.12.0005, Relator: Des. Júlio Roberto Siqueira Cardoso, 

Data de Julgamento: 17/10/2017, 5ª Câmara Cível)

Desta forma, INTIME-SE a parte autora para emendar a inicial, juntando 

procuração por escritura pública, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de extinção do processo sem resolução do mérito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 136266 Nr: 2305-23.2018.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FIRMINO TORYKAKIRI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro os benefícios da justiça gratuita.

Determino que o processo retome seu curso regular, uma vez que 

eventual ilícito de captação de clientela deverá ser apurado durante a 

tramitação processual.

No caso vertente, se trata de ações movidas por indígenas visando a 

anulabilidade de negócio jurídico com repetição de indébito contra Bancos, 

sendo que muitos dos autores têm vários contratos firmados.

Pois bem. Compulsando detidamente os autos, se constata com facilidade 

que os demandantes (todos indígenas residentes de aldeia deste 

município) são analfabetos, ou mesmo analfabetos funcionais, pois muitos 

deles, sequer assinam o próprio nome.

Neste sentido, em se tratando a parte litigante pessoa analfabeta, deve a 

procuração outorgada por esta ser por instrumento público, sob pena de 

nulidade absoluta dos atos processuais.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO 

PROCESSUAL – PROCURAÇÃO POR INSTRUMENTO PÚBLICO POR SER O 

OUTORGANTE ANALFABETO – IMPOSSIBILIDADE DE RECOLHIMENTO 

DOS EMOLUMENTOS – BENEFICIÁRIO DA ASSISTENCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA – BENEFÍCIO QUE ABRANGE AS CUSTAS PARA OS ATOS 

CONFECCIONADOS PELOS SERVENTUÁRIOS DA JUSTIÇA – RECURSO 

PROVIDO.1) Segundo o inciso I do artigo 3º da Lei nº 1060/50, a isenção 

albergada pela assistência judiciária gratuita também se refere aos 

emolumentos exigidos para atos confeccionados pelos serventuários da 

Justiça – dentre eles os cartórios extrajudiciais – desde que necessários 

à realização do direito da pessoa agraciada com o benefício.2) A 

regularização da representação processual do agravante que, nos termos 

da decisão de fls. 09/10 – TJ, somente será possível mediante a lavratura 

de procuração por instrumento público em razão de ser o mesmo 

analfabeto, por ser condição de constituição e desenvolvimento válido do 

processo, caracteriza ato necessário à realização do seu direito, estando, 

portanto, abrangido pela assistência judiciária gratuita. (AI 10705/2015, 

DES. ADILSON POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 12/05/2015, Publicado no DJE 18/05/2015).

E M E N T A – APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

RESCISÃO/ANULAÇÃO DE RELAÇÃO CONTRATUAL DE EMPRÉSTIMO 

CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS COM TUTELA DE URGÊNCIA – OPORTUNIDADE 

CONFERIDA PELO JUÍZO DE PISO PARA EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL – 

DESCUMPRIMENTO – PARTE INDÍGENA E ANALFABETA – NECESSIDADE 

DE OUTORGA DE PROCURAÇÃO MEDIANTE INSTRUMENTO PÚBLICO – 

EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – SENTENÇA 

MANTIDA – INDEFERIMENTO DA INICIAL – RECURSO CONHECIDO E NÃO 

P R O V I D O .  ( T J - M S  0 8 0 2 1 9 8 9 3 2 0 1 6 8 1 2 0 0 0 5  M S 

0802198-93.2016.8.12.0005, Relator: Des. Júlio Roberto Siqueira Cardoso, 

Data de Julgamento: 17/10/2017, 5ª Câmara Cível)

Desta forma, INTIME-SE a parte autora para emendar a inicial, juntando 

procuração por escritura pública, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de extinção do processo sem resolução do mérito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 136264 Nr: 2304-38.2018.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FIRMINO TORYKAKIRI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro os benefícios da justiça gratuita.

Determino que o processo retome seu curso regular, uma vez que 

eventual ilícito de captação de clientela deverá ser apurado durante a 

tramitação processual.

No caso vertente, se trata de ações movidas por indígenas visando a 

anulabilidade de negócio jurídico com repetição de indébito contra Bancos, 

sendo que muitos dos autores têm vários contratos firmados.

Pois bem. Compulsando detidamente os autos, se constata com facilidade 

que os demandantes (todos indígenas residentes de aldeia deste 

município) são analfabetos, ou mesmo analfabetos funcionais, pois muitos 

deles, sequer assinam o próprio nome.

Neste sentido, em se tratando a parte litigante pessoa analfabeta, deve a 

procuração outorgada por esta ser por instrumento público, sob pena de 

nulidade absoluta dos atos processuais.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO 

PROCESSUAL – PROCURAÇÃO POR INSTRUMENTO PÚBLICO POR SER O 

OUTORGANTE ANALFABETO – IMPOSSIBILIDADE DE RECOLHIMENTO 
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DOS EMOLUMENTOS – BENEFICIÁRIO DA ASSISTENCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA – BENEFÍCIO QUE ABRANGE AS CUSTAS PARA OS ATOS 

CONFECCIONADOS PELOS SERVENTUÁRIOS DA JUSTIÇA – RECURSO 

PROVIDO.1) Segundo o inciso I do artigo 3º da Lei nº 1060/50, a isenção 

albergada pela assistência judiciária gratuita também se refere aos 

emolumentos exigidos para atos confeccionados pelos serventuários da 

Justiça – dentre eles os cartórios extrajudiciais – desde que necessários 

à realização do direito da pessoa agraciada com o benefício.2) A 

regularização da representação processual do agravante que, nos termos 

da decisão de fls. 09/10 – TJ, somente será possível mediante a lavratura 

de procuração por instrumento público em razão de ser o mesmo 

analfabeto, por ser condição de constituição e desenvolvimento válido do 

processo, caracteriza ato necessário à realização do seu direito, estando, 

portanto, abrangido pela assistência judiciária gratuita. (AI 10705/2015, 

DES. ADILSON POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 12/05/2015, Publicado no DJE 18/05/2015).

E M E N T A – APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

RESCISÃO/ANULAÇÃO DE RELAÇÃO CONTRATUAL DE EMPRÉSTIMO 

CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS COM TUTELA DE URGÊNCIA – OPORTUNIDADE 

CONFERIDA PELO JUÍZO DE PISO PARA EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL – 

DESCUMPRIMENTO – PARTE INDÍGENA E ANALFABETA – NECESSIDADE 

DE OUTORGA DE PROCURAÇÃO MEDIANTE INSTRUMENTO PÚBLICO – 

EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – SENTENÇA 

MANTIDA – INDEFERIMENTO DA INICIAL – RECURSO CONHECIDO E NÃO 

P R O V I D O .  ( T J - M S  0 8 0 2 1 9 8 9 3 2 0 1 6 8 1 2 0 0 0 5  M S 

0802198-93.2016.8.12.0005, Relator: Des. Júlio Roberto Siqueira Cardoso, 

Data de Julgamento: 17/10/2017, 5ª Câmara Cível)

Desta forma, INTIME-SE a parte autora para emendar a inicial, juntando 

procuração por escritura pública, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de extinção do processo sem resolução do mérito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 136260 Nr: 2302-68.2018.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FIRMINO TORYKAKIRI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro os benefícios da justiça gratuita.

Determino que o processo retome seu curso regular, uma vez que 

eventual ilícito de captação de clientela deverá ser apurado durante a 

tramitação processual.

No caso vertente, se trata de ações movidas por indígenas visando a 

anulabilidade de negócio jurídico com repetição de indébito contra Bancos, 

sendo que muitos dos autores têm vários contratos firmados.

Pois bem. Compulsando detidamente os autos, se constata com facilidade 

que os demandantes (todos indígenas residentes de aldeia deste 

município) são analfabetos, ou mesmo analfabetos funcionais, pois muitos 

deles, sequer assinam o próprio nome.

Neste sentido, em se tratando a parte litigante pessoa analfabeta, deve a 

procuração outorgada por esta ser por instrumento público, sob pena de 

nulidade absoluta dos atos processuais.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO 

PROCESSUAL – PROCURAÇÃO POR INSTRUMENTO PÚBLICO POR SER O 

OUTORGANTE ANALFABETO – IMPOSSIBILIDADE DE RECOLHIMENTO 

DOS EMOLUMENTOS – BENEFICIÁRIO DA ASSISTENCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA – BENEFÍCIO QUE ABRANGE AS CUSTAS PARA OS ATOS 

CONFECCIONADOS PELOS SERVENTUÁRIOS DA JUSTIÇA – RECURSO 

PROVIDO.1) Segundo o inciso I do artigo 3º da Lei nº 1060/50, a isenção 

albergada pela assistência judiciária gratuita também se refere aos 

emolumentos exigidos para atos confeccionados pelos serventuários da 

Justiça – dentre eles os cartórios extrajudiciais – desde que necessários 

à realização do direito da pessoa agraciada com o benefício.2) A 

regularização da representação processual do agravante que, nos termos 

da decisão de fls. 09/10 – TJ, somente será possível mediante a lavratura 

de procuração por instrumento público em razão de ser o mesmo 

analfabeto, por ser condição de constituição e desenvolvimento válido do 

processo, caracteriza ato necessário à realização do seu direito, estando, 

portanto, abrangido pela assistência judiciária gratuita. (AI 10705/2015, 

DES. ADILSON POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 12/05/2015, Publicado no DJE 18/05/2015).

E M E N T A – APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

RESCISÃO/ANULAÇÃO DE RELAÇÃO CONTRATUAL DE EMPRÉSTIMO 

CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS COM TUTELA DE URGÊNCIA – OPORTUNIDADE 

CONFERIDA PELO JUÍZO DE PISO PARA EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL – 

DESCUMPRIMENTO – PARTE INDÍGENA E ANALFABETA – NECESSIDADE 

DE OUTORGA DE PROCURAÇÃO MEDIANTE INSTRUMENTO PÚBLICO – 

EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – SENTENÇA 

MANTIDA – INDEFERIMENTO DA INICIAL – RECURSO CONHECIDO E NÃO 

P R O V I D O .  ( T J - M S  0 8 0 2 1 9 8 9 3 2 0 1 6 8 1 2 0 0 0 5  M S 

0802198-93.2016.8.12.0005, Relator: Des. Júlio Roberto Siqueira Cardoso, 

Data de Julgamento: 17/10/2017, 5ª Câmara Cível)

Desta forma, INTIME-SE a parte autora para emendar a inicial, juntando 

procuração por escritura pública, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de extinção do processo sem resolução do mérito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 136246 Nr: 2296-61.2018.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANILDA QUEZO ZUZUKEMAERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Safra S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro os benefícios da justiça gratuita.

Determino que o processo retome seu curso regular, uma vez que 

eventual ilícito de captação de clientela deverá ser apurado durante a 

tramitação processual.

No caso vertente, se trata de ações movidas por indígenas visando a 

anulabilidade de negócio jurídico com repetição de indébito contra Bancos, 

sendo que muitos dos autores têm vários contratos firmados.

Pois bem. Compulsando detidamente os autos, se constata com facilidade 

que os demandantes (todos indígenas residentes de aldeia deste 

município) são analfabetos, ou mesmo analfabetos funcionais, pois muitos 

deles, sequer assinam o próprio nome.

Neste sentido, em se tratando a parte litigante pessoa analfabeta, deve a 

procuração outorgada por esta ser por instrumento público, sob pena de 

nulidade absoluta dos atos processuais.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO 

PROCESSUAL – PROCURAÇÃO POR INSTRUMENTO PÚBLICO POR SER O 

OUTORGANTE ANALFABETO – IMPOSSIBILIDADE DE RECOLHIMENTO 

DOS EMOLUMENTOS – BENEFICIÁRIO DA ASSISTENCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA – BENEFÍCIO QUE ABRANGE AS CUSTAS PARA OS ATOS 

CONFECCIONADOS PELOS SERVENTUÁRIOS DA JUSTIÇA – RECURSO 

PROVIDO.1) Segundo o inciso I do artigo 3º da Lei nº 1060/50, a isenção 

albergada pela assistência judiciária gratuita também se refere aos 

emolumentos exigidos para atos confeccionados pelos serventuários da 

Justiça – dentre eles os cartórios extrajudiciais – desde que necessários 

à realização do direito da pessoa agraciada com o benefício.2) A 

regularização da representação processual do agravante que, nos termos 

da decisão de fls. 09/10 – TJ, somente será possível mediante a lavratura 

de procuração por instrumento público em razão de ser o mesmo 

analfabeto, por ser condição de constituição e desenvolvimento válido do 

processo, caracteriza ato necessário à realização do seu direito, estando, 

portanto, abrangido pela assistência judiciária gratuita. (AI 10705/2015, 

DES. ADILSON POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 12/05/2015, Publicado no DJE 18/05/2015).

E M E N T A – APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

RESCISÃO/ANULAÇÃO DE RELAÇÃO CONTRATUAL DE EMPRÉSTIMO 

CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS COM TUTELA DE URGÊNCIA – OPORTUNIDADE 
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CONFERIDA PELO JUÍZO DE PISO PARA EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL – 

DESCUMPRIMENTO – PARTE INDÍGENA E ANALFABETA – NECESSIDADE 

DE OUTORGA DE PROCURAÇÃO MEDIANTE INSTRUMENTO PÚBLICO – 

EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – SENTENÇA 

MANTIDA – INDEFERIMENTO DA INICIAL – RECURSO CONHECIDO E NÃO 

P R O V I D O .  ( T J - M S  0 8 0 2 1 9 8 9 3 2 0 1 6 8 1 2 0 0 0 5  M S 

0802198-93.2016.8.12.0005, Relator: Des. Júlio Roberto Siqueira Cardoso, 

Data de Julgamento: 17/10/2017, 5ª Câmara Cível)

Desta forma, INTIME-SE a parte autora para emendar a inicial, juntando 

procuração por escritura pública, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de extinção do processo sem resolução do mérito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 136243 Nr: 2293-09.2018.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANILDA QUEZO ZUZUKEMAERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Safra S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro os benefícios da justiça gratuita.

Determino que o processo retome seu curso regular, uma vez que 

eventual ilícito de captação de clientela deverá ser apurado durante a 

tramitação processual.

No caso vertente, se trata de ações movidas por indígenas visando a 

anulabilidade de negócio jurídico com repetição de indébito contra Bancos, 

sendo que muitos dos autores têm vários contratos firmados.

Pois bem. Compulsando detidamente os autos, se constata com facilidade 

que os demandantes (todos indígenas residentes de aldeia deste 

município) são analfabetos, ou mesmo analfabetos funcionais, pois muitos 

deles, sequer assinam o próprio nome.

Neste sentido, em se tratando a parte litigante pessoa analfabeta, deve a 

procuração outorgada por esta ser por instrumento público, sob pena de 

nulidade absoluta dos atos processuais.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO 

PROCESSUAL – PROCURAÇÃO POR INSTRUMENTO PÚBLICO POR SER O 

OUTORGANTE ANALFABETO – IMPOSSIBILIDADE DE RECOLHIMENTO 

DOS EMOLUMENTOS – BENEFICIÁRIO DA ASSISTENCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA – BENEFÍCIO QUE ABRANGE AS CUSTAS PARA OS ATOS 

CONFECCIONADOS PELOS SERVENTUÁRIOS DA JUSTIÇA – RECURSO 

PROVIDO.1) Segundo o inciso I do artigo 3º da Lei nº 1060/50, a isenção 

albergada pela assistência judiciária gratuita também se refere aos 

emolumentos exigidos para atos confeccionados pelos serventuários da 

Justiça – dentre eles os cartórios extrajudiciais – desde que necessários 

à realização do direito da pessoa agraciada com o benefício.2) A 

regularização da representação processual do agravante que, nos termos 

da decisão de fls. 09/10 – TJ, somente será possível mediante a lavratura 

de procuração por instrumento público em razão de ser o mesmo 

analfabeto, por ser condição de constituição e desenvolvimento válido do 

processo, caracteriza ato necessário à realização do seu direito, estando, 

portanto, abrangido pela assistência judiciária gratuita. (AI 10705/2015, 

DES. ADILSON POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 12/05/2015, Publicado no DJE 18/05/2015).

E M E N T A – APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

RESCISÃO/ANULAÇÃO DE RELAÇÃO CONTRATUAL DE EMPRÉSTIMO 

CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS COM TUTELA DE URGÊNCIA – OPORTUNIDADE 

CONFERIDA PELO JUÍZO DE PISO PARA EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL – 

DESCUMPRIMENTO – PARTE INDÍGENA E ANALFABETA – NECESSIDADE 

DE OUTORGA DE PROCURAÇÃO MEDIANTE INSTRUMENTO PÚBLICO – 

EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – SENTENÇA 

MANTIDA – INDEFERIMENTO DA INICIAL – RECURSO CONHECIDO E NÃO 

P R O V I D O .  ( T J - M S  0 8 0 2 1 9 8 9 3 2 0 1 6 8 1 2 0 0 0 5  M S 

0802198-93.2016.8.12.0005, Relator: Des. Júlio Roberto Siqueira Cardoso, 

Data de Julgamento: 17/10/2017, 5ª Câmara Cível)

Desta forma, INTIME-SE a parte autora para emendar a inicial, juntando 

procuração por escritura pública, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de extinção do processo sem resolução do mérito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 136239 Nr: 2291-39.2018.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANILDA QUEZO ZUZUKEMAERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PAN S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro os benefícios da justiça gratuita.

Determino que o processo retome seu curso regular, uma vez que 

eventual ilícito de captação de clientela deverá ser apurado durante a 

tramitação processual.

No caso vertente, se trata de ações movidas por indígenas visando a 

anulabilidade de negócio jurídico com repetição de indébito contra Bancos, 

sendo que muitos dos autores têm vários contratos firmados.

Pois bem. Compulsando detidamente os autos, se constata com facilidade 

que os demandantes (todos indígenas residentes de aldeia deste 

município) são analfabetos, ou mesmo analfabetos funcionais, pois muitos 

deles, sequer assinam o próprio nome.

Neste sentido, em se tratando a parte litigante pessoa analfabeta, deve a 

procuração outorgada por esta ser por instrumento público, sob pena de 

nulidade absoluta dos atos processuais.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO 

PROCESSUAL – PROCURAÇÃO POR INSTRUMENTO PÚBLICO POR SER O 

OUTORGANTE ANALFABETO – IMPOSSIBILIDADE DE RECOLHIMENTO 

DOS EMOLUMENTOS – BENEFICIÁRIO DA ASSISTENCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA – BENEFÍCIO QUE ABRANGE AS CUSTAS PARA OS ATOS 

CONFECCIONADOS PELOS SERVENTUÁRIOS DA JUSTIÇA – RECURSO 

PROVIDO.1) Segundo o inciso I do artigo 3º da Lei nº 1060/50, a isenção 

albergada pela assistência judiciária gratuita também se refere aos 

emolumentos exigidos para atos confeccionados pelos serventuários da 

Justiça – dentre eles os cartórios extrajudiciais – desde que necessários 

à realização do direito da pessoa agraciada com o benefício.2) A 

regularização da representação processual do agravante que, nos termos 

da decisão de fls. 09/10 – TJ, somente será possível mediante a lavratura 

de procuração por instrumento público em razão de ser o mesmo 

analfabeto, por ser condição de constituição e desenvolvimento válido do 

processo, caracteriza ato necessário à realização do seu direito, estando, 

portanto, abrangido pela assistência judiciária gratuita. (AI 10705/2015, 

DES. ADILSON POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 12/05/2015, Publicado no DJE 18/05/2015).

E M E N T A – APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

RESCISÃO/ANULAÇÃO DE RELAÇÃO CONTRATUAL DE EMPRÉSTIMO 

CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS COM TUTELA DE URGÊNCIA – OPORTUNIDADE 

CONFERIDA PELO JUÍZO DE PISO PARA EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL – 

DESCUMPRIMENTO – PARTE INDÍGENA E ANALFABETA – NECESSIDADE 

DE OUTORGA DE PROCURAÇÃO MEDIANTE INSTRUMENTO PÚBLICO – 

EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – SENTENÇA 

MANTIDA – INDEFERIMENTO DA INICIAL – RECURSO CONHECIDO E NÃO 

P R O V I D O .  ( T J - M S  0 8 0 2 1 9 8 9 3 2 0 1 6 8 1 2 0 0 0 5  M S 

0802198-93.2016.8.12.0005, Relator: Des. Júlio Roberto Siqueira Cardoso, 

Data de Julgamento: 17/10/2017, 5ª Câmara Cível)

Desta forma, INTIME-SE a parte autora para emendar a inicial, juntando 

procuração por escritura pública, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de extinção do processo sem resolução do mérito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 136238 Nr: 2290-54.2018.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANILDA QUEZO ZUZUKEMAERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Vistos etc.

Defiro os benefícios da justiça gratuita.

Determino que o processo retome seu curso regular, uma vez que 

eventual ilícito de captação de clientela deverá ser apurado durante a 

tramitação processual.

No caso vertente, se trata de ações movidas por indígenas visando a 

anulabilidade de negócio jurídico com repetição de indébito contra Bancos, 

sendo que muitos dos autores têm vários contratos firmados.

Pois bem. Compulsando detidamente os autos, se constata com facilidade 

que os demandantes (todos indígenas residentes de aldeia deste 

município) são analfabetos, ou mesmo analfabetos funcionais, pois muitos 

deles, sequer assinam o próprio nome.

Neste sentido, em se tratando a parte litigante pessoa analfabeta, deve a 

procuração outorgada por esta ser por instrumento público, sob pena de 

nulidade absoluta dos atos processuais.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO 

PROCESSUAL – PROCURAÇÃO POR INSTRUMENTO PÚBLICO POR SER O 

OUTORGANTE ANALFABETO – IMPOSSIBILIDADE DE RECOLHIMENTO 

DOS EMOLUMENTOS – BENEFICIÁRIO DA ASSISTENCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA – BENEFÍCIO QUE ABRANGE AS CUSTAS PARA OS ATOS 

CONFECCIONADOS PELOS SERVENTUÁRIOS DA JUSTIÇA – RECURSO 

PROVIDO.1) Segundo o inciso I do artigo 3º da Lei nº 1060/50, a isenção 

albergada pela assistência judiciária gratuita também se refere aos 

emolumentos exigidos para atos confeccionados pelos serventuários da 

Justiça – dentre eles os cartórios extrajudiciais – desde que necessários 

à realização do direito da pessoa agraciada com o benefício.2) A 

regularização da representação processual do agravante que, nos termos 

da decisão de fls. 09/10 – TJ, somente será possível mediante a lavratura 

de procuração por instrumento público em razão de ser o mesmo 

analfabeto, por ser condição de constituição e desenvolvimento válido do 

processo, caracteriza ato necessário à realização do seu direito, estando, 

portanto, abrangido pela assistência judiciária gratuita. (AI 10705/2015, 

DES. ADILSON POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 12/05/2015, Publicado no DJE 18/05/2015).

E M E N T A – APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

RESCISÃO/ANULAÇÃO DE RELAÇÃO CONTRATUAL DE EMPRÉSTIMO 

CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS COM TUTELA DE URGÊNCIA – OPORTUNIDADE 

CONFERIDA PELO JUÍZO DE PISO PARA EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL – 

DESCUMPRIMENTO – PARTE INDÍGENA E ANALFABETA – NECESSIDADE 

DE OUTORGA DE PROCURAÇÃO MEDIANTE INSTRUMENTO PÚBLICO – 

EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – SENTENÇA 

MANTIDA – INDEFERIMENTO DA INICIAL – RECURSO CONHECIDO E NÃO 

P R O V I D O .  ( T J - M S  0 8 0 2 1 9 8 9 3 2 0 1 6 8 1 2 0 0 0 5  M S 

0802198-93.2016.8.12.0005, Relator: Des. Júlio Roberto Siqueira Cardoso, 

Data de Julgamento: 17/10/2017, 5ª Câmara Cível)

Desta forma, INTIME-SE a parte autora para emendar a inicial, juntando 

procuração por escritura pública, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de extinção do processo sem resolução do mérito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 136236 Nr: 2288-84.2018.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANILDA QUEZO ZUZUKEMAERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Vistos etc.

Defiro os benefícios da justiça gratuita.

Determino que o processo retome seu curso regular, uma vez que 

eventual ilícito de captação de clientela deverá ser apurado durante a 

tramitação processual.

No caso vertente, se trata de ações movidas por indígenas visando a 

anulabilidade de negócio jurídico com repetição de indébito contra Bancos, 

sendo que muitos dos autores têm vários contratos firmados.

Pois bem. Compulsando detidamente os autos, se constata com facilidade 

que os demandantes (todos indígenas residentes de aldeia deste 

município) são analfabetos, ou mesmo analfabetos funcionais, pois muitos 

deles, sequer assinam o próprio nome.

Neste sentido, em se tratando a parte litigante pessoa analfabeta, deve a 

procuração outorgada por esta ser por instrumento público, sob pena de 

nulidade absoluta dos atos processuais.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO 

PROCESSUAL – PROCURAÇÃO POR INSTRUMENTO PÚBLICO POR SER O 

OUTORGANTE ANALFABETO – IMPOSSIBILIDADE DE RECOLHIMENTO 

DOS EMOLUMENTOS – BENEFICIÁRIO DA ASSISTENCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA – BENEFÍCIO QUE ABRANGE AS CUSTAS PARA OS ATOS 

CONFECCIONADOS PELOS SERVENTUÁRIOS DA JUSTIÇA – RECURSO 

PROVIDO.1) Segundo o inciso I do artigo 3º da Lei nº 1060/50, a isenção 

albergada pela assistência judiciária gratuita também se refere aos 

emolumentos exigidos para atos confeccionados pelos serventuários da 

Justiça – dentre eles os cartórios extrajudiciais – desde que necessários 

à realização do direito da pessoa agraciada com o benefício.2) A 

regularização da representação processual do agravante que, nos termos 

da decisão de fls. 09/10 – TJ, somente será possível mediante a lavratura 

de procuração por instrumento público em razão de ser o mesmo 

analfabeto, por ser condição de constituição e desenvolvimento válido do 

processo, caracteriza ato necessário à realização do seu direito, estando, 

portanto, abrangido pela assistência judiciária gratuita. (AI 10705/2015, 

DES. ADILSON POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 12/05/2015, Publicado no DJE 18/05/2015).

E M E N T A – APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

RESCISÃO/ANULAÇÃO DE RELAÇÃO CONTRATUAL DE EMPRÉSTIMO 

CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS COM TUTELA DE URGÊNCIA – OPORTUNIDADE 

CONFERIDA PELO JUÍZO DE PISO PARA EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL – 

DESCUMPRIMENTO – PARTE INDÍGENA E ANALFABETA – NECESSIDADE 

DE OUTORGA DE PROCURAÇÃO MEDIANTE INSTRUMENTO PÚBLICO – 

EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – SENTENÇA 

MANTIDA – INDEFERIMENTO DA INICIAL – RECURSO CONHECIDO E NÃO 

P R O V I D O .  ( T J - M S  0 8 0 2 1 9 8 9 3 2 0 1 6 8 1 2 0 0 0 5  M S 

0802198-93.2016.8.12.0005, Relator: Des. Júlio Roberto Siqueira Cardoso, 

Data de Julgamento: 17/10/2017, 5ª Câmara Cível)

Desta forma, INTIME-SE a parte autora para emendar a inicial, juntando 

procuração por escritura pública, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de extinção do processo sem resolução do mérito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 136212 Nr: 2280-10.2018.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elizabete Amajunepá

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A

 Vistos etc.

Defiro os benefícios da justiça gratuita.

Determino que o processo retome seu curso regular, uma vez que 

eventual ilícito de captação de clientela deverá ser apurado durante a 

tramitação processual.

No caso vertente, se trata de ações movidas por indígenas visando a 

anulabilidade de negócio jurídico com repetição de indébito contra Bancos, 

sendo que muitos dos autores têm vários contratos firmados.

Pois bem. Compulsando detidamente os autos, se constata com facilidade 

que os demandantes (todos indígenas residentes de aldeia deste 

município) são analfabetos, ou mesmo analfabetos funcionais, pois muitos 

deles, sequer assinam o próprio nome.

Neste sentido, em se tratando a parte litigante pessoa analfabeta, deve a 

procuração outorgada por esta ser por instrumento público, sob pena de 
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nulidade absoluta dos atos processuais.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO 

PROCESSUAL – PROCURAÇÃO POR INSTRUMENTO PÚBLICO POR SER O 

OUTORGANTE ANALFABETO – IMPOSSIBILIDADE DE RECOLHIMENTO 

DOS EMOLUMENTOS – BENEFICIÁRIO DA ASSISTENCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA – BENEFÍCIO QUE ABRANGE AS CUSTAS PARA OS ATOS 

CONFECCIONADOS PELOS SERVENTUÁRIOS DA JUSTIÇA – RECURSO 

PROVIDO.1) Segundo o inciso I do artigo 3º da Lei nº 1060/50, a isenção 

albergada pela assistência judiciária gratuita também se refere aos 

emolumentos exigidos para atos confeccionados pelos serventuários da 

Justiça – dentre eles os cartórios extrajudiciais – desde que necessários 

à realização do direito da pessoa agraciada com o benefício.2) A 

regularização da representação processual do agravante que, nos termos 

da decisão de fls. 09/10 – TJ, somente será possível mediante a lavratura 

de procuração por instrumento público em razão de ser o mesmo 

analfabeto, por ser condição de constituição e desenvolvimento válido do 

processo, caracteriza ato necessário à realização do seu direito, estando, 

portanto, abrangido pela assistência judiciária gratuita. (AI 10705/2015, 

DES. ADILSON POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 12/05/2015, Publicado no DJE 18/05/2015).

E M E N T A – APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

RESCISÃO/ANULAÇÃO DE RELAÇÃO CONTRATUAL DE EMPRÉSTIMO 

CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS COM TUTELA DE URGÊNCIA – OPORTUNIDADE 

CONFERIDA PELO JUÍZO DE PISO PARA EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL – 

DESCUMPRIMENTO – PARTE INDÍGENA E ANALFABETA – NECESSIDADE 

DE OUTORGA DE PROCURAÇÃO MEDIANTE INSTRUMENTO PÚBLICO – 

EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – SENTENÇA 

MANTIDA – INDEFERIMENTO DA INICIAL – RECURSO CONHECIDO E NÃO 

P R O V I D O .  ( T J - M S  0 8 0 2 1 9 8 9 3 2 0 1 6 8 1 2 0 0 0 5  M S 

0802198-93.2016.8.12.0005, Relator: Des. Júlio Roberto Siqueira Cardoso, 

Data de Julgamento: 17/10/2017, 5ª Câmara Cível)

Desta forma, INTIME-SE a parte autora para emendar a inicial, juntando 

procuração por escritura pública, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de extinção do processo sem resolução do mérito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 136210 Nr: 2278-40.2018.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elizabete Amajunepá

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro os benefícios da justiça gratuita.

Determino que o processo retome seu curso regular, uma vez que 

eventual ilícito de captação de clientela deverá ser apurado durante a 

tramitação processual.

No caso vertente, se trata de ações movidas por indígenas visando a 

anulabilidade de negócio jurídico com repetição de indébito contra Bancos, 

sendo que muitos dos autores têm vários contratos firmados.

Pois bem. Compulsando detidamente os autos, se constata com facilidade 

que os demandantes (todos indígenas residentes de aldeia deste 

município) são analfabetos, ou mesmo analfabetos funcionais, pois muitos 

deles, sequer assinam o próprio nome.

Neste sentido, em se tratando a parte litigante pessoa analfabeta, deve a 

procuração outorgada por esta ser por instrumento público, sob pena de 

nulidade absoluta dos atos processuais.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO 

PROCESSUAL – PROCURAÇÃO POR INSTRUMENTO PÚBLICO POR SER O 

OUTORGANTE ANALFABETO – IMPOSSIBILIDADE DE RECOLHIMENTO 

DOS EMOLUMENTOS – BENEFICIÁRIO DA ASSISTENCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA – BENEFÍCIO QUE ABRANGE AS CUSTAS PARA OS ATOS 

CONFECCIONADOS PELOS SERVENTUÁRIOS DA JUSTIÇA – RECURSO 

PROVIDO.1) Segundo o inciso I do artigo 3º da Lei nº 1060/50, a isenção 

albergada pela assistência judiciária gratuita também se refere aos 

emolumentos exigidos para atos confeccionados pelos serventuários da 

Justiça – dentre eles os cartórios extrajudiciais – desde que necessários 

à realização do direito da pessoa agraciada com o benefício.2) A 

regularização da representação processual do agravante que, nos termos 

da decisão de fls. 09/10 – TJ, somente será possível mediante a lavratura 

de procuração por instrumento público em razão de ser o mesmo 

analfabeto, por ser condição de constituição e desenvolvimento válido do 

processo, caracteriza ato necessário à realização do seu direito, estando, 

portanto, abrangido pela assistência judiciária gratuita. (AI 10705/2015, 

DES. ADILSON POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 12/05/2015, Publicado no DJE 18/05/2015).

E M E N T A – APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

RESCISÃO/ANULAÇÃO DE RELAÇÃO CONTRATUAL DE EMPRÉSTIMO 

CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS COM TUTELA DE URGÊNCIA – OPORTUNIDADE 

CONFERIDA PELO JUÍZO DE PISO PARA EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL – 

DESCUMPRIMENTO – PARTE INDÍGENA E ANALFABETA – NECESSIDADE 

DE OUTORGA DE PROCURAÇÃO MEDIANTE INSTRUMENTO PÚBLICO – 

EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – SENTENÇA 

MANTIDA – INDEFERIMENTO DA INICIAL – RECURSO CONHECIDO E NÃO 

P R O V I D O .  ( T J - M S  0 8 0 2 1 9 8 9 3 2 0 1 6 8 1 2 0 0 0 5  M S 

0802198-93.2016.8.12.0005, Relator: Des. Júlio Roberto Siqueira Cardoso, 

Data de Julgamento: 17/10/2017, 5ª Câmara Cível)

Desta forma, INTIME-SE a parte autora para emendar a inicial, juntando 

procuração por escritura pública, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de extinção do processo sem resolução do mérito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 136207 Nr: 2275-85.2018.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIRCE PARECIS HUARE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SAFRA LEASING S/A - 

ARRENDAMENTO MERCANIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro os benefícios da justiça gratuita.

Determino que o processo retome seu curso regular, uma vez que 

eventual ilícito de captação de clientela deverá ser apurado durante a 

tramitação processual.

No caso vertente, se trata de ações movidas por indígenas visando a 

anulabilidade de negócio jurídico com repetição de indébito contra Bancos, 

sendo que muitos dos autores têm vários contratos firmados.

Pois bem. Compulsando detidamente os autos, se constata com facilidade 

que os demandantes (todos indígenas residentes de aldeia deste 

município) são analfabetos, ou mesmo analfabetos funcionais, pois muitos 

deles, sequer assinam o próprio nome.

Neste sentido, em se tratando a parte litigante pessoa analfabeta, deve a 

procuração outorgada por esta ser por instrumento público, sob pena de 

nulidade absoluta dos atos processuais.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO 

PROCESSUAL – PROCURAÇÃO POR INSTRUMENTO PÚBLICO POR SER O 

OUTORGANTE ANALFABETO – IMPOSSIBILIDADE DE RECOLHIMENTO 

DOS EMOLUMENTOS – BENEFICIÁRIO DA ASSISTENCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA – BENEFÍCIO QUE ABRANGE AS CUSTAS PARA OS ATOS 

CONFECCIONADOS PELOS SERVENTUÁRIOS DA JUSTIÇA – RECURSO 

PROVIDO.1) Segundo o inciso I do artigo 3º da Lei nº 1060/50, a isenção 

albergada pela assistência judiciária gratuita também se refere aos 

emolumentos exigidos para atos confeccionados pelos serventuários da 

Justiça – dentre eles os cartórios extrajudiciais – desde que necessários 

à realização do direito da pessoa agraciada com o benefício.2) A 

regularização da representação processual do agravante que, nos termos 

da decisão de fls. 09/10 – TJ, somente será possível mediante a lavratura 

de procuração por instrumento público em razão de ser o mesmo 

analfabeto, por ser condição de constituição e desenvolvimento válido do 

processo, caracteriza ato necessário à realização do seu direito, estando, 

portanto, abrangido pela assistência judiciária gratuita. (AI 10705/2015, 
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DES. ADILSON POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 12/05/2015, Publicado no DJE 18/05/2015).

E M E N T A – APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

RESCISÃO/ANULAÇÃO DE RELAÇÃO CONTRATUAL DE EMPRÉSTIMO 

CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS COM TUTELA DE URGÊNCIA – OPORTUNIDADE 

CONFERIDA PELO JUÍZO DE PISO PARA EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL – 

DESCUMPRIMENTO – PARTE INDÍGENA E ANALFABETA – NECESSIDADE 

DE OUTORGA DE PROCURAÇÃO MEDIANTE INSTRUMENTO PÚBLICO – 

EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – SENTENÇA 

MANTIDA – INDEFERIMENTO DA INICIAL – RECURSO CONHECIDO E NÃO 

P R O V I D O .  ( T J - M S  0 8 0 2 1 9 8 9 3 2 0 1 6 8 1 2 0 0 0 5  M S 

0802198-93.2016.8.12.0005, Relator: Des. Júlio Roberto Siqueira Cardoso, 

Data de Julgamento: 17/10/2017, 5ª Câmara Cível)

Desta forma, INTIME-SE a parte autora para emendar a inicial, juntando 

procuração por escritura pública, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de extinção do processo sem resolução do mérito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 136206 Nr: 2274-03.2018.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIRCE PARECIS HUARE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SAFRA LEASING S/A - 

ARRENDAMENTO MERCANIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro os benefícios da justiça gratuita.

Determino que o processo retome seu curso regular, uma vez que 

eventual ilícito de captação de clientela deverá ser apurado durante a 

tramitação processual.

No caso vertente, se trata de ações movidas por indígenas visando a 

anulabilidade de negócio jurídico com repetição de indébito contra Bancos, 

sendo que muitos dos autores têm vários contratos firmados.

Pois bem. Compulsando detidamente os autos, se constata com facilidade 

que os demandantes (todos indígenas residentes de aldeia deste 

município) são analfabetos, ou mesmo analfabetos funcionais, pois muitos 

deles, sequer assinam o próprio nome.

Neste sentido, em se tratando a parte litigante pessoa analfabeta, deve a 

procuração outorgada por esta ser por instrumento público, sob pena de 

nulidade absoluta dos atos processuais.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO 

PROCESSUAL – PROCURAÇÃO POR INSTRUMENTO PÚBLICO POR SER O 

OUTORGANTE ANALFABETO – IMPOSSIBILIDADE DE RECOLHIMENTO 

DOS EMOLUMENTOS – BENEFICIÁRIO DA ASSISTENCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA – BENEFÍCIO QUE ABRANGE AS CUSTAS PARA OS ATOS 

CONFECCIONADOS PELOS SERVENTUÁRIOS DA JUSTIÇA – RECURSO 

PROVIDO.1) Segundo o inciso I do artigo 3º da Lei nº 1060/50, a isenção 

albergada pela assistência judiciária gratuita também se refere aos 

emolumentos exigidos para atos confeccionados pelos serventuários da 

Justiça – dentre eles os cartórios extrajudiciais – desde que necessários 

à realização do direito da pessoa agraciada com o benefício.2) A 

regularização da representação processual do agravante que, nos termos 

da decisão de fls. 09/10 – TJ, somente será possível mediante a lavratura 

de procuração por instrumento público em razão de ser o mesmo 

analfabeto, por ser condição de constituição e desenvolvimento válido do 

processo, caracteriza ato necessário à realização do seu direito, estando, 

portanto, abrangido pela assistência judiciária gratuita. (AI 10705/2015, 

DES. ADILSON POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 12/05/2015, Publicado no DJE 18/05/2015).

E M E N T A – APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

RESCISÃO/ANULAÇÃO DE RELAÇÃO CONTRATUAL DE EMPRÉSTIMO 

CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS COM TUTELA DE URGÊNCIA – OPORTUNIDADE 

CONFERIDA PELO JUÍZO DE PISO PARA EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL – 

DESCUMPRIMENTO – PARTE INDÍGENA E ANALFABETA – NECESSIDADE 

DE OUTORGA DE PROCURAÇÃO MEDIANTE INSTRUMENTO PÚBLICO – 

EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – SENTENÇA 

MANTIDA – INDEFERIMENTO DA INICIAL – RECURSO CONHECIDO E NÃO 

P R O V I D O .  ( T J - M S  0 8 0 2 1 9 8 9 3 2 0 1 6 8 1 2 0 0 0 5  M S 

0802198-93.2016.8.12.0005, Relator: Des. Júlio Roberto Siqueira Cardoso, 

Data de Julgamento: 17/10/2017, 5ª Câmara Cível)

Desta forma, INTIME-SE a parte autora para emendar a inicial, juntando 

procuração por escritura pública, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de extinção do processo sem resolução do mérito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 136203 Nr: 2271-48.2018.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIRCE PARECIS HUARE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SAFRA LEASING S/A - 

ARRENDAMENTO MERCANIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro os benefícios da justiça gratuita.

Determino que o processo retome seu curso regular, uma vez que 

eventual ilícito de captação de clientela deverá ser apurado durante a 

tramitação processual.

No caso vertente, se trata de ações movidas por indígenas visando a 

anulabilidade de negócio jurídico com repetição de indébito contra Bancos, 

sendo que muitos dos autores têm vários contratos firmados.

Pois bem. Compulsando detidamente os autos, se constata com facilidade 

que os demandantes (todos indígenas residentes de aldeia deste 

município) são analfabetos, ou mesmo analfabetos funcionais, pois muitos 

deles, sequer assinam o próprio nome.

Neste sentido, em se tratando a parte litigante pessoa analfabeta, deve a 

procuração outorgada por esta ser por instrumento público, sob pena de 

nulidade absoluta dos atos processuais.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO 

PROCESSUAL – PROCURAÇÃO POR INSTRUMENTO PÚBLICO POR SER O 

OUTORGANTE ANALFABETO – IMPOSSIBILIDADE DE RECOLHIMENTO 

DOS EMOLUMENTOS – BENEFICIÁRIO DA ASSISTENCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA – BENEFÍCIO QUE ABRANGE AS CUSTAS PARA OS ATOS 

CONFECCIONADOS PELOS SERVENTUÁRIOS DA JUSTIÇA – RECURSO 

PROVIDO.1) Segundo o inciso I do artigo 3º da Lei nº 1060/50, a isenção 

albergada pela assistência judiciária gratuita também se refere aos 

emolumentos exigidos para atos confeccionados pelos serventuários da 

Justiça – dentre eles os cartórios extrajudiciais – desde que necessários 

à realização do direito da pessoa agraciada com o benefício.2) A 

regularização da representação processual do agravante que, nos termos 

da decisão de fls. 09/10 – TJ, somente será possível mediante a lavratura 

de procuração por instrumento público em razão de ser o mesmo 

analfabeto, por ser condição de constituição e desenvolvimento válido do 

processo, caracteriza ato necessário à realização do seu direito, estando, 

portanto, abrangido pela assistência judiciária gratuita. (AI 10705/2015, 

DES. ADILSON POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 12/05/2015, Publicado no DJE 18/05/2015).

E M E N T A – APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

RESCISÃO/ANULAÇÃO DE RELAÇÃO CONTRATUAL DE EMPRÉSTIMO 

CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS COM TUTELA DE URGÊNCIA – OPORTUNIDADE 

CONFERIDA PELO JUÍZO DE PISO PARA EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL – 

DESCUMPRIMENTO – PARTE INDÍGENA E ANALFABETA – NECESSIDADE 

DE OUTORGA DE PROCURAÇÃO MEDIANTE INSTRUMENTO PÚBLICO – 

EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – SENTENÇA 

MANTIDA – INDEFERIMENTO DA INICIAL – RECURSO CONHECIDO E NÃO 

P R O V I D O .  ( T J - M S  0 8 0 2 1 9 8 9 3 2 0 1 6 8 1 2 0 0 0 5  M S 

0802198-93.2016.8.12.0005, Relator: Des. Júlio Roberto Siqueira Cardoso, 

Data de Julgamento: 17/10/2017, 5ª Câmara Cível)

Desta forma, INTIME-SE a parte autora para emendar a inicial, juntando 

procuração por escritura pública, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de extinção do processo sem resolução do mérito.

Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 136184 Nr: 2257-64.2018.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIRCE PARECIS HUARE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU - BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A

 Vistos etc.

Defiro os benefícios da justiça gratuita.

Determino que o processo retome seu curso regular, uma vez que 

eventual ilícito de captação de clientela deverá ser apurado durante a 

tramitação processual.

No caso vertente, se trata de ações movidas por indígenas visando a 

anulabilidade de negócio jurídico com repetição de indébito contra Bancos, 

sendo que muitos dos autores têm vários contratos firmados.

Pois bem. Compulsando detidamente os autos, se constata com facilidade 

que os demandantes (todos indígenas residentes de aldeia deste 

município) são analfabetos, ou mesmo analfabetos funcionais, pois muitos 

deles, sequer assinam o próprio nome.

Neste sentido, em se tratando a parte litigante pessoa analfabeta, deve a 

procuração outorgada por esta ser por instrumento público, sob pena de 

nulidade absoluta dos atos processuais.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO 

PROCESSUAL – PROCURAÇÃO POR INSTRUMENTO PÚBLICO POR SER O 

OUTORGANTE ANALFABETO – IMPOSSIBILIDADE DE RECOLHIMENTO 

DOS EMOLUMENTOS – BENEFICIÁRIO DA ASSISTENCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA – BENEFÍCIO QUE ABRANGE AS CUSTAS PARA OS ATOS 

CONFECCIONADOS PELOS SERVENTUÁRIOS DA JUSTIÇA – RECURSO 

PROVIDO.1) Segundo o inciso I do artigo 3º da Lei nº 1060/50, a isenção 

albergada pela assistência judiciária gratuita também se refere aos 

emolumentos exigidos para atos confeccionados pelos serventuários da 

Justiça – dentre eles os cartórios extrajudiciais – desde que necessários 

à realização do direito da pessoa agraciada com o benefício.2) A 

regularização da representação processual do agravante que, nos termos 

da decisão de fls. 09/10 – TJ, somente será possível mediante a lavratura 

de procuração por instrumento público em razão de ser o mesmo 

analfabeto, por ser condição de constituição e desenvolvimento válido do 

processo, caracteriza ato necessário à realização do seu direito, estando, 

portanto, abrangido pela assistência judiciária gratuita. (AI 10705/2015, 

DES. ADILSON POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 12/05/2015, Publicado no DJE 18/05/2015).

E M E N T A – APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

RESCISÃO/ANULAÇÃO DE RELAÇÃO CONTRATUAL DE EMPRÉSTIMO 

CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS COM TUTELA DE URGÊNCIA – OPORTUNIDADE 

CONFERIDA PELO JUÍZO DE PISO PARA EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL – 

DESCUMPRIMENTO – PARTE INDÍGENA E ANALFABETA – NECESSIDADE 

DE OUTORGA DE PROCURAÇÃO MEDIANTE INSTRUMENTO PÚBLICO – 

EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – SENTENÇA 

MANTIDA – INDEFERIMENTO DA INICIAL – RECURSO CONHECIDO E NÃO 

P R O V I D O .  ( T J - M S  0 8 0 2 1 9 8 9 3 2 0 1 6 8 1 2 0 0 0 5  M S 

0802198-93.2016.8.12.0005, Relator: Des. Júlio Roberto Siqueira Cardoso, 

Data de Julgamento: 17/10/2017, 5ª Câmara Cível)

Desta forma, INTIME-SE a parte autora para emendar a inicial, juntando 

procuração por escritura pública, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de extinção do processo sem resolução do mérito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 136170 Nr: 2243-80.2018.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIRCE PARECIS HUARE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOAS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro os benefícios da justiça gratuita.

Determino que o processo retome seu curso regular, uma vez que 

eventual ilícito de captação de clientela deverá ser apurado durante a 

tramitação processual.

No caso vertente, se trata de ações movidas por indígenas visando a 

anulabilidade de negócio jurídico com repetição de indébito contra Bancos, 

sendo que muitos dos autores têm vários contratos firmados.

Pois bem. Compulsando detidamente os autos, se constata com facilidade 

que os demandantes (todos indígenas residentes de aldeia deste 

município) são analfabetos, ou mesmo analfabetos funcionais, pois muitos 

deles, sequer assinam o próprio nome.

Neste sentido, em se tratando a parte litigante pessoa analfabeta, deve a 

procuração outorgada por esta ser por instrumento público, sob pena de 

nulidade absoluta dos atos processuais.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO 

PROCESSUAL – PROCURAÇÃO POR INSTRUMENTO PÚBLICO POR SER O 

OUTORGANTE ANALFABETO – IMPOSSIBILIDADE DE RECOLHIMENTO 

DOS EMOLUMENTOS – BENEFICIÁRIO DA ASSISTENCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA – BENEFÍCIO QUE ABRANGE AS CUSTAS PARA OS ATOS 

CONFECCIONADOS PELOS SERVENTUÁRIOS DA JUSTIÇA – RECURSO 

PROVIDO.1) Segundo o inciso I do artigo 3º da Lei nº 1060/50, a isenção 

albergada pela assistência judiciária gratuita também se refere aos 

emolumentos exigidos para atos confeccionados pelos serventuários da 

Justiça – dentre eles os cartórios extrajudiciais – desde que necessários 

à realização do direito da pessoa agraciada com o benefício.2) A 

regularização da representação processual do agravante que, nos termos 

da decisão de fls. 09/10 – TJ, somente será possível mediante a lavratura 

de procuração por instrumento público em razão de ser o mesmo 

analfabeto, por ser condição de constituição e desenvolvimento válido do 

processo, caracteriza ato necessário à realização do seu direito, estando, 

portanto, abrangido pela assistência judiciária gratuita. (AI 10705/2015, 

DES. ADILSON POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 12/05/2015, Publicado no DJE 18/05/2015).

E M E N T A – APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

RESCISÃO/ANULAÇÃO DE RELAÇÃO CONTRATUAL DE EMPRÉSTIMO 

CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS COM TUTELA DE URGÊNCIA – OPORTUNIDADE 

CONFERIDA PELO JUÍZO DE PISO PARA EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL – 

DESCUMPRIMENTO – PARTE INDÍGENA E ANALFABETA – NECESSIDADE 

DE OUTORGA DE PROCURAÇÃO MEDIANTE INSTRUMENTO PÚBLICO – 

EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – SENTENÇA 

MANTIDA – INDEFERIMENTO DA INICIAL – RECURSO CONHECIDO E NÃO 

P R O V I D O .  ( T J - M S  0 8 0 2 1 9 8 9 3 2 0 1 6 8 1 2 0 0 0 5  M S 

0802198-93.2016.8.12.0005, Relator: Des. Júlio Roberto Siqueira Cardoso, 

Data de Julgamento: 17/10/2017, 5ª Câmara Cível)

Desta forma, INTIME-SE a parte autora para emendar a inicial, juntando 

procuração por escritura pública, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de extinção do processo sem resolução do mérito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 136156 Nr: 2238-58.2018.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIRCE PARECIS HUARE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOAS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro os benefícios da justiça gratuita.

Determino que o processo retome seu curso regular, uma vez que 

eventual ilícito de captação de clientela deverá ser apurado durante a 

tramitação processual.

No caso vertente, se trata de ações movidas por indígenas visando a 

anulabilidade de negócio jurídico com repetição de indébito contra Bancos, 

sendo que muitos dos autores têm vários contratos firmados.
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Pois bem. Compulsando detidamente os autos, se constata com facilidade 

que os demandantes (todos indígenas residentes de aldeia deste 

município) são analfabetos, ou mesmo analfabetos funcionais, pois muitos 

deles, sequer assinam o próprio nome.

Neste sentido, em se tratando a parte litigante pessoa analfabeta, deve a 

procuração outorgada por esta ser por instrumento público, sob pena de 

nulidade absoluta dos atos processuais.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO 

PROCESSUAL – PROCURAÇÃO POR INSTRUMENTO PÚBLICO POR SER O 

OUTORGANTE ANALFABETO – IMPOSSIBILIDADE DE RECOLHIMENTO 

DOS EMOLUMENTOS – BENEFICIÁRIO DA ASSISTENCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA – BENEFÍCIO QUE ABRANGE AS CUSTAS PARA OS ATOS 

CONFECCIONADOS PELOS SERVENTUÁRIOS DA JUSTIÇA – RECURSO 

PROVIDO.1) Segundo o inciso I do artigo 3º da Lei nº 1060/50, a isenção 

albergada pela assistência judiciária gratuita também se refere aos 

emolumentos exigidos para atos confeccionados pelos serventuários da 

Justiça – dentre eles os cartórios extrajudiciais – desde que necessários 

à realização do direito da pessoa agraciada com o benefício.2) A 

regularização da representação processual do agravante que, nos termos 

da decisão de fls. 09/10 – TJ, somente será possível mediante a lavratura 

de procuração por instrumento público em razão de ser o mesmo 

analfabeto, por ser condição de constituição e desenvolvimento válido do 

processo, caracteriza ato necessário à realização do seu direito, estando, 

portanto, abrangido pela assistência judiciária gratuita. (AI 10705/2015, 

DES. ADILSON POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 12/05/2015, Publicado no DJE 18/05/2015).

E M E N T A – APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

RESCISÃO/ANULAÇÃO DE RELAÇÃO CONTRATUAL DE EMPRÉSTIMO 

CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS COM TUTELA DE URGÊNCIA – OPORTUNIDADE 

CONFERIDA PELO JUÍZO DE PISO PARA EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL – 

DESCUMPRIMENTO – PARTE INDÍGENA E ANALFABETA – NECESSIDADE 

DE OUTORGA DE PROCURAÇÃO MEDIANTE INSTRUMENTO PÚBLICO – 

EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – SENTENÇA 

MANTIDA – INDEFERIMENTO DA INICIAL – RECURSO CONHECIDO E NÃO 

P R O V I D O .  ( T J - M S  0 8 0 2 1 9 8 9 3 2 0 1 6 8 1 2 0 0 0 5  M S 

0802198-93.2016.8.12.0005, Relator: Des. Júlio Roberto Siqueira Cardoso, 

Data de Julgamento: 17/10/2017, 5ª Câmara Cível)

Desta forma, INTIME-SE a parte autora para emendar a inicial, juntando 

procuração por escritura pública, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de extinção do processo sem resolução do mérito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 136154 Nr: 2237-73.2018.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIRCE PARECIS HUARE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOAS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro os benefícios da justiça gratuita.

Determino que o processo retome seu curso regular, uma vez que 

eventual ilícito de captação de clientela deverá ser apurado durante a 

tramitação processual.

No caso vertente, se trata de ações movidas por indígenas visando a 

anulabilidade de negócio jurídico com repetição de indébito contra Bancos, 

sendo que muitos dos autores têm vários contratos firmados.

Pois bem. Compulsando detidamente os autos, se constata com facilidade 

que os demandantes (todos indígenas residentes de aldeia deste 

município) são analfabetos, ou mesmo analfabetos funcionais, pois muitos 

deles, sequer assinam o próprio nome.

Neste sentido, em se tratando a parte litigante pessoa analfabeta, deve a 

procuração outorgada por esta ser por instrumento público, sob pena de 

nulidade absoluta dos atos processuais.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO 

PROCESSUAL – PROCURAÇÃO POR INSTRUMENTO PÚBLICO POR SER O 

OUTORGANTE ANALFABETO – IMPOSSIBILIDADE DE RECOLHIMENTO 

DOS EMOLUMENTOS – BENEFICIÁRIO DA ASSISTENCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA – BENEFÍCIO QUE ABRANGE AS CUSTAS PARA OS ATOS 

CONFECCIONADOS PELOS SERVENTUÁRIOS DA JUSTIÇA – RECURSO 

PROVIDO.1) Segundo o inciso I do artigo 3º da Lei nº 1060/50, a isenção 

albergada pela assistência judiciária gratuita também se refere aos 

emolumentos exigidos para atos confeccionados pelos serventuários da 

Justiça – dentre eles os cartórios extrajudiciais – desde que necessários 

à realização do direito da pessoa agraciada com o benefício.2) A 

regularização da representação processual do agravante que, nos termos 

da decisão de fls. 09/10 – TJ, somente será possível mediante a lavratura 

de procuração por instrumento público em razão de ser o mesmo 

analfabeto, por ser condição de constituição e desenvolvimento válido do 

processo, caracteriza ato necessário à realização do seu direito, estando, 

portanto, abrangido pela assistência judiciária gratuita. (AI 10705/2015, 

DES. ADILSON POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 12/05/2015, Publicado no DJE 18/05/2015).

E M E N T A – APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

RESCISÃO/ANULAÇÃO DE RELAÇÃO CONTRATUAL DE EMPRÉSTIMO 

CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS COM TUTELA DE URGÊNCIA – OPORTUNIDADE 

CONFERIDA PELO JUÍZO DE PISO PARA EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL – 

DESCUMPRIMENTO – PARTE INDÍGENA E ANALFABETA – NECESSIDADE 

DE OUTORGA DE PROCURAÇÃO MEDIANTE INSTRUMENTO PÚBLICO – 

EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – SENTENÇA 

MANTIDA – INDEFERIMENTO DA INICIAL – RECURSO CONHECIDO E NÃO 

P R O V I D O .  ( T J - M S  0 8 0 2 1 9 8 9 3 2 0 1 6 8 1 2 0 0 0 5  M S 

0802198-93.2016.8.12.0005, Relator: Des. Júlio Roberto Siqueira Cardoso, 

Data de Julgamento: 17/10/2017, 5ª Câmara Cível)

Desta forma, INTIME-SE a parte autora para emendar a inicial, juntando 

procuração por escritura pública, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de extinção do processo sem resolução do mérito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 136148 Nr: 2232-51.2018.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIRCE PARECIS HUARE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro os benefícios da justiça gratuita.

Determino que o processo retome seu curso regular, uma vez que 

eventual ilícito de captação de clientela deverá ser apurado durante a 

tramitação processual.

No caso vertente, se trata de ações movidas por indígenas visando a 

anulabilidade de negócio jurídico com repetição de indébito contra Bancos, 

sendo que muitos dos autores têm vários contratos firmados.

Pois bem. Compulsando detidamente os autos, se constata com facilidade 

que os demandantes (todos indígenas residentes de aldeia deste 

município) são analfabetos, ou mesmo analfabetos funcionais, pois muitos 

deles, sequer assinam o próprio nome.

Neste sentido, em se tratando a parte litigante pessoa analfabeta, deve a 

procuração outorgada por esta ser por instrumento público, sob pena de 

nulidade absoluta dos atos processuais.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO 

PROCESSUAL – PROCURAÇÃO POR INSTRUMENTO PÚBLICO POR SER O 

OUTORGANTE ANALFABETO – IMPOSSIBILIDADE DE RECOLHIMENTO 

DOS EMOLUMENTOS – BENEFICIÁRIO DA ASSISTENCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA – BENEFÍCIO QUE ABRANGE AS CUSTAS PARA OS ATOS 

CONFECCIONADOS PELOS SERVENTUÁRIOS DA JUSTIÇA – RECURSO 

PROVIDO.1) Segundo o inciso I do artigo 3º da Lei nº 1060/50, a isenção 

albergada pela assistência judiciária gratuita também se refere aos 

emolumentos exigidos para atos confeccionados pelos serventuários da 

Justiça – dentre eles os cartórios extrajudiciais – desde que necessários 

à realização do direito da pessoa agraciada com o benefício.2) A 

regularização da representação processual do agravante que, nos termos 
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da decisão de fls. 09/10 – TJ, somente será possível mediante a lavratura 

de procuração por instrumento público em razão de ser o mesmo 

analfabeto, por ser condição de constituição e desenvolvimento válido do 

processo, caracteriza ato necessário à realização do seu direito, estando, 

portanto, abrangido pela assistência judiciária gratuita. (AI 10705/2015, 

DES. ADILSON POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 12/05/2015, Publicado no DJE 18/05/2015).

E M E N T A – APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

RESCISÃO/ANULAÇÃO DE RELAÇÃO CONTRATUAL DE EMPRÉSTIMO 

CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS COM TUTELA DE URGÊNCIA – OPORTUNIDADE 

CONFERIDA PELO JUÍZO DE PISO PARA EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL – 

DESCUMPRIMENTO – PARTE INDÍGENA E ANALFABETA – NECESSIDADE 

DE OUTORGA DE PROCURAÇÃO MEDIANTE INSTRUMENTO PÚBLICO – 

EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – SENTENÇA 

MANTIDA – INDEFERIMENTO DA INICIAL – RECURSO CONHECIDO E NÃO 

P R O V I D O .  ( T J - M S  0 8 0 2 1 9 8 9 3 2 0 1 6 8 1 2 0 0 0 5  M S 

0802198-93.2016.8.12.0005, Relator: Des. Júlio Roberto Siqueira Cardoso, 

Data de Julgamento: 17/10/2017, 5ª Câmara Cível)

Desta forma, INTIME-SE a parte autora para emendar a inicial, juntando 

procuração por escritura pública, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de extinção do processo sem resolução do mérito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 136132 Nr: 2220-37.2018.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUDIR AQUIZUMAE ARIABO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro os benefícios da justiça gratuita.

Determino que o processo retome seu curso regular, uma vez que 

eventual ilícito de captação de clientela deverá ser apurado durante a 

tramitação processual.

No caso vertente, se trata de ações movidas por indígenas visando a 

anulabilidade de negócio jurídico com repetição de indébito contra Bancos, 

sendo que muitos dos autores têm vários contratos firmados.

Pois bem. Compulsando detidamente os autos, se constata com facilidade 

que os demandantes (todos indígenas residentes de aldeia deste 

município) são analfabetos, ou mesmo analfabetos funcionais, pois muitos 

deles, sequer assinam o próprio nome.

Neste sentido, em se tratando a parte litigante pessoa analfabeta, deve a 

procuração outorgada por esta ser por instrumento público, sob pena de 

nulidade absoluta dos atos processuais.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO 

PROCESSUAL – PROCURAÇÃO POR INSTRUMENTO PÚBLICO POR SER O 

OUTORGANTE ANALFABETO – IMPOSSIBILIDADE DE RECOLHIMENTO 

DOS EMOLUMENTOS – BENEFICIÁRIO DA ASSISTENCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA – BENEFÍCIO QUE ABRANGE AS CUSTAS PARA OS ATOS 

CONFECCIONADOS PELOS SERVENTUÁRIOS DA JUSTIÇA – RECURSO 

PROVIDO.1) Segundo o inciso I do artigo 3º da Lei nº 1060/50, a isenção 

albergada pela assistência judiciária gratuita também se refere aos 

emolumentos exigidos para atos confeccionados pelos serventuários da 

Justiça – dentre eles os cartórios extrajudiciais – desde que necessários 

à realização do direito da pessoa agraciada com o benefício.2) A 

regularização da representação processual do agravante que, nos termos 

da decisão de fls. 09/10 – TJ, somente será possível mediante a lavratura 

de procuração por instrumento público em razão de ser o mesmo 

analfabeto, por ser condição de constituição e desenvolvimento válido do 

processo, caracteriza ato necessário à realização do seu direito, estando, 

portanto, abrangido pela assistência judiciária gratuita. (AI 10705/2015, 

DES. ADILSON POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 12/05/2015, Publicado no DJE 18/05/2015).

E M E N T A – APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

RESCISÃO/ANULAÇÃO DE RELAÇÃO CONTRATUAL DE EMPRÉSTIMO 

CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS COM TUTELA DE URGÊNCIA – OPORTUNIDADE 

CONFERIDA PELO JUÍZO DE PISO PARA EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL – 

DESCUMPRIMENTO – PARTE INDÍGENA E ANALFABETA – NECESSIDADE 

DE OUTORGA DE PROCURAÇÃO MEDIANTE INSTRUMENTO PÚBLICO – 

EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – SENTENÇA 

MANTIDA – INDEFERIMENTO DA INICIAL – RECURSO CONHECIDO E NÃO 

P R O V I D O .  ( T J - M S  0 8 0 2 1 9 8 9 3 2 0 1 6 8 1 2 0 0 0 5  M S 

0802198-93.2016.8.12.0005, Relator: Des. Júlio Roberto Siqueira Cardoso, 

Data de Julgamento: 17/10/2017, 5ª Câmara Cível)

Desta forma, INTIME-SE a parte autora para emendar a inicial, juntando 

procuração por escritura pública, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de extinção do processo sem resolução do mérito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 136131 Nr: 2219-52.2018.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUDIR AQUIZUMAE ARIABO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro os benefícios da justiça gratuita.

Determino que o processo retome seu curso regular, uma vez que 

eventual ilícito de captação de clientela deverá ser apurado durante a 

tramitação processual.

No caso vertente, se trata de ações movidas por indígenas visando a 

anulabilidade de negócio jurídico com repetição de indébito contra Bancos, 

sendo que muitos dos autores têm vários contratos firmados.

Pois bem. Compulsando detidamente os autos, se constata com facilidade 

que os demandantes (todos indígenas residentes de aldeia deste 

município) são analfabetos, ou mesmo analfabetos funcionais, pois muitos 

deles, sequer assinam o próprio nome.

Neste sentido, em se tratando a parte litigante pessoa analfabeta, deve a 

procuração outorgada por esta ser por instrumento público, sob pena de 

nulidade absoluta dos atos processuais.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO 

PROCESSUAL – PROCURAÇÃO POR INSTRUMENTO PÚBLICO POR SER O 

OUTORGANTE ANALFABETO – IMPOSSIBILIDADE DE RECOLHIMENTO 

DOS EMOLUMENTOS – BENEFICIÁRIO DA ASSISTENCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA – BENEFÍCIO QUE ABRANGE AS CUSTAS PARA OS ATOS 

CONFECCIONADOS PELOS SERVENTUÁRIOS DA JUSTIÇA – RECURSO 

PROVIDO.1) Segundo o inciso I do artigo 3º da Lei nº 1060/50, a isenção 

albergada pela assistência judiciária gratuita também se refere aos 

emolumentos exigidos para atos confeccionados pelos serventuários da 

Justiça – dentre eles os cartórios extrajudiciais – desde que necessários 

à realização do direito da pessoa agraciada com o benefício.2) A 

regularização da representação processual do agravante que, nos termos 

da decisão de fls. 09/10 – TJ, somente será possível mediante a lavratura 

de procuração por instrumento público em razão de ser o mesmo 

analfabeto, por ser condição de constituição e desenvolvimento válido do 

processo, caracteriza ato necessário à realização do seu direito, estando, 

portanto, abrangido pela assistência judiciária gratuita. (AI 10705/2015, 

DES. ADILSON POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 12/05/2015, Publicado no DJE 18/05/2015).

E M E N T A – APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

RESCISÃO/ANULAÇÃO DE RELAÇÃO CONTRATUAL DE EMPRÉSTIMO 

CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS COM TUTELA DE URGÊNCIA – OPORTUNIDADE 

CONFERIDA PELO JUÍZO DE PISO PARA EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL – 

DESCUMPRIMENTO – PARTE INDÍGENA E ANALFABETA – NECESSIDADE 

DE OUTORGA DE PROCURAÇÃO MEDIANTE INSTRUMENTO PÚBLICO – 

EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – SENTENÇA 

MANTIDA – INDEFERIMENTO DA INICIAL – RECURSO CONHECIDO E NÃO 

P R O V I D O .  ( T J - M S  0 8 0 2 1 9 8 9 3 2 0 1 6 8 1 2 0 0 0 5  M S 

0802198-93.2016.8.12.0005, Relator: Des. Júlio Roberto Siqueira Cardoso, 

Data de Julgamento: 17/10/2017, 5ª Câmara Cível)

Desta forma, INTIME-SE a parte autora para emendar a inicial, juntando 
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procuração por escritura pública, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de extinção do processo sem resolução do mérito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 131965 Nr: 7674-32.2017.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDMA SILVA PEREIRA DA CRUZ BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATRIZ NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, SP 

PBA/SUPER - (16) 3106-9706, SCPC - BOA VISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE MARTINS FONTES - 

OAB:11423-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, ao teor do exposto, INDEFIRO A INICIAL, por ausência de 

documento indispensável à propositura da demanda, e por consequência 

JULGO EXTINTO o presente feito SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do art. 321, parágrafo único e 485, inc. I, do Código de Processo 

Civil.Condeno a parte autora em custas, porém, mantenho suspensa em 

virtude da gratuidade da justiça, que defiro neste momento.Certificado o 

trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, observando as formalidades 

legais.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 99068 Nr: 1100-61.2015.811.0008

 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: LUZIA REGO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR FEDERAL DO 

ESTADO DO MATO GROSSO - OAB:

 Vistos etc.

Certifique sobre o transito em julgado da sentença de folhas 43/45.

 Após, intime o requerente para que se manifeste requerendo o que de 

direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Não havendo manifestação, certifique e remeta os autos ao ARQUIVO 

procedendo com as baixas necessárias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 89990 Nr: 330-05.2014.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE SANTOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12082/MT, ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - 

OAB:17.550/MT, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:12603/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Ante o que consta dos autos, HOMOLOGO para que produzam seus 

jurídicos e legais efeitos de direito, a desistência ao recurso de apelação 

de fls. 128/129, celebrado nestes autos de AÇÃO DE 

RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO promovida por JOSÉ SANTOS DA 

SILVA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, para que 

sejam aplicados os índices de correção monetária e juros de acordo com o 

art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, na cobrança dos valores em atraso.

Intime-se a parte autora para que apresente os cálculos na forma 

acordada, no prazo de 05 (cinco) dias.

Com a juntada dos cálculos, dê-se vista à Autarquia requerida para 

manifestar-se no prazo de 10 (dez) dias.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 85823 Nr: 1634-73.2013.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DORVALINA DOMINGASDE OLIVEIRA

 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: PROCURADOR(A) FEDERAL 

DO INSS-MT - OAB:

 Vistos etc.

Diante da certidão de folhas 126, INTIME-SE o advogado da parte autora, 

para no prazo de 05 (cinco) dias dar regular prosseguimento ao feito, sob 

pena de extinção, consoante dispõe do artigo 485, III, do Código de 

Processo Civil.

Decorrido o prazo, e não havendo manifestação, certifique-se e faça os 

autos conclusos.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 54445 Nr: 650-26.2012.811.0008

 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: DOMINGOS VIEIRA 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.

1. Considerando a decisão proferida no Recurso de Apelação manejado 

pelo Instituto do Seguro Social – INSS, bem como a decisão proferida pelo 

STF no RE 631.240, INTIME-SE a parte Autora para formular requerimento 

administrativo junto à Autarquia Federal (INSS) do benefício previdenciário 

no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção do processo sem 

julgamento do mérito (art. 485, inciso VI do CPC).

 2. Após, INTIME-SE a autarquia para apresentar CONTESTAÇÃO, no 

prazo legal, BEM COMO PARA MANIFESTAR SOBRE A PROVA JÁ 

PRODUZIDA, com o aproveitamento dos atos processuais, tendo em vista 

que a redesignação da audiência de instrução ocasionará a mera 

reprodução da prova já produzida e encartada nos autos, sem mencionar 

que é uma oportunidade da Ré visualizar o depoimento das testemunhas, 

uma vez que, infalivelmente, aquela não pode se fazer presente, tendo em 

vista a escassez de Procuradores Federais. Ademais, o aproveitamento 

da audiência vem ao encontro da celeridade, tão cara em processos que 

envolvem idosos, sem mencionar ainda a economia de recursos 

financeiros para ambas as partes e para o judiciário.

3. Após a contestação, dê-se vistas à parte autora. Em seguida, 

conclusos para deliberação.

 4. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 49814 Nr: 1207-47.2011.811.0008

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDEMIR GALDINO LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rosângela da Rosa Corrêa - 

OAB:16.308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

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

dias, dar regular prosseguimento ao feito, sob pena de extinção, 

consoante dispõe do artigo 485, § 1º, inciso III, do Código de Processo 

Civil.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e faça os 

autos concluso.
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CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 92973 Nr: 2882-40.2014.811.0008

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO PANAMERICANO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO SHOTTEN WITTMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO SCHULZE - 

OAB:16.807-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nesta data, nos termos do art. 162 § 4º do CPC, e Capitulo 2, seção 17, 

item 2.17 – IV da CNGC, impulsiono o feito PARA INTIMAR O requerente 

para manifestar-se em 10 (dez) dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 128402 Nr: 5589-73.2017.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIA FERREIRA DIAS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSUE ALVES DO NASCIMENTO 

- OAB:20466/O/MT, Lorhayne Sales de Oliveira - OAB:20.325-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nesta data, nos termos do art. 162 § 4º do CPC, e Capitulo 2, seção 17, 

item 2.17 – IV da CNGC, impulsiono o feito PARA INTIMAR A PARTE 

AUTORA para esclarecer o pedido de fls 83 em 05 dias

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 126785 Nr: 4607-59.2017.811.0008

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ SOARES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO PASQUALI PARISE - 

OAB:155574-SP, HUDSON JOSE RIBEIRO - OAB:72640A, WELSON 

GASPARINI JUNIOR - OAB:116.196-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto em correição,

Defiro o pedido de fls. 38, cumpra-se na forma requerida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 5013 Nr: 1285-61.1999.811.0008

 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): AGROPECUÁRIA CRUZ LTDA - ME, ESPÓLIO 

DE CARLOS ALBERTO DA CRUZ, JUDITH ABI RACHED CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE QUINTÃO SAMPAIO - 

OAB:OAB/MT-5363

 Visto em correição,

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

aos autos planilha de débito devidamente atualizada, sob pena de 

arquivamento.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 42593 Nr: 2583-39.2009.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA NAIR SILVEIRA DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22819, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17980-A, RODRIGO MISCHIATT - OAB:MT 7568-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto em correição,

 1. Indefiro, por ora, o pedido de fls. 74/75, uma vez que não houve até o 

presente momento citação pessoal ou ficta do(s) executado(s).

2. Intime-se a parte autora para manifestar-se quanto a indicação de 

endereço atualizado do(s) executado(s) e/ou citação editalícia.

3. Caso a parte requente pugne pela citação editalícia, defiro o pedido, 

desde já, e determino a citação da parte executada por edital, com prazo 

de 20 (vinte dias), observando-se o disposto no artigo 257, do NCPC.

4. Apresentada defesa/embargos pelos executados, intime-se a parte 

autora para, querendo, apresentar impugnação no prazo legal.

5. Decorrido o prazo assinalado sem manifestação ou com mera 

reiteração de pedido já indeferido pelo Juízo, certifique-se e arquivem-se 

os autos, independentemente de nova conclusão.

6. Após, tornem-me os autos conclusos.

7. Expeça-se o necessário.

8. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 115762 Nr: 5237-52.2016.811.0008

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: O MUNICIPIO DE DENISE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): METILDE ALVES, GONÇALITO DA GUIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VAGNER SEVERO - OAB:17.492 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto em correição,

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

nos autos o CPF (Cadastro de Pessoa Física) da parte executada, sob 

pena de arquivamento.

Decorrido o prazo assinalado, sem manifestação, certifique-se e 

remetam-se os autos ao arquivo, independentemente de nova conclusão.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 46749 Nr: 2915-69.2010.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANE MARIA NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.: 81459 Nr: 3134-14.2012.811.0008

 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: SDSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: sidnei gonçalves - OAB:MT - 

2933

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAURO EVERSON CASASUS 
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FIGUEIREDO - OAB:6539, PEDRO ROSA NETO - OAB:9823/MT

 Visto em correição;

Quanto ao pedido de desarquivamento de fls. 106, a CNGC/MT - 

Consolidação Das Normas Gerais Da Corregedoria-Geral Da Justiça Do 

Estado De Mato Grosso Dos Foros Judicial e Administrativo, preleciona:

Nos pedidos de desarquivamento de processo formulados pela Defensoria 

Pública e pelo Ministério Público, e aqueles em que a parte é beneficiária 

da assistência judiciária gratuita, não haverá a cobrança de custas de 

desarquivamento. (Item acrescido pelo Provimento n.º 17/08 - CGJ).

Deste modo, INDEFIRO o pedido formulado às fls. 106, uma vez que a 

parte requisitante, não é assistida pela Defensoria Pública nem pelo 

Ministério Público, tampouco é beneficiário da Assistência Judiciária 

Gratuita, motivo pelo qual determino sua intimação, para que no prazo de 

15 (quinze) dias, recolher as custas e taxas judiciárias decorrentes do 

desarquivamento dos autos.

Decorrido o prazo assinalado, sem manifestação, certifique-se e 

remetam-se os autos ao arquivo, independentemente de nova conclusão.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 106295 Nr: 5669-08.2015.811.0008

 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: CLEUDA ALMEIDA DE OLIVEIRA TORRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA- MT - 

INDEA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ ROSSI - 

OAB:4616/MT, Joaquim Gomes de Oliveira - OAB:17.614/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao artigo 162, § 4º do CPC e aos 

Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 28/2007 

todos da CGJ, impulsiono o feito a fim de intimar, via DJE, a parte Autora 

para, no prazo de 5 dias, manifestar-se sobre o teor da certidão negativa 

de fl. 117.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 118347 Nr: 6865-76.2016.811.0008

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELZA FERREIRA DOS SANTOS SERVIÇOS EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ TARGINO - 

OAB:MT-3.476-B, Luís Roberto Silva E Taques - OAB:MT. 17.504, 

REINALDO LORENÇONI FILHO - OAB:6459-O, SAULO ALMEIDA ALVES 

- OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto em correição;

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

apresente endereço atualizado da parte executada, sob pena de 

arquivamento do feito.

 Em caso de inercia, certifique-se e conclusos.

Intime-se. Às providências. Cumpra-se.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 139630 Nr: 4315-40.2018.811.0008

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRO LOPES DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rogerio de Campos - 

OAB:8967-B

 Autos: 4315-40.2018.811.0008 - Código: 139630.

DESPACHO

I – Atendidos os requisitos legais e regulamentares, cumpra-se a carta 

precatória, servindo a cópia de mandado.

II – Para cumprimento do ato deprecado, designa-se o dia 25 de setembro 

de 2018, às 13 horas.

III – Intimem-se a testemunha, bem como o Ministério Público.

IV – Comunique-se ao Juízo Deprecante.

Barra do Bugres/MT, 25 de julho de 2018.

João Filho de Almeida Portela

 Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000346-68.2016.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDICTO FORTUNATO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOÃO NEVES DE OLIVEIRA OAB - MT0015311A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES DESPACHO Processo: 

1000346-68.2016.8.11.0008. REQUERENTE: BENEDICTO FORTUNATO DE 

SOUZA REQUERIDO: OI S/A Vistos etc. Ante ao pedido de 

desarquivamento, INTIME-SE a parte AUTORA, para que se manifeste, no 

prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que de direito, sobe pena de 

novo arquivamento. Decorrido o prazo, com ou se manifestação, certifique 

e faça os autos conclusos. Cumpra-se. Barra do Bugres/MT, 30 de julho 

de 2018. Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000254-22.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CARINE DE OLIVEIRA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO DESPACHO Vistos etc. 

Compulsando os autos, verifico que a inicial não atende aos requisitos do 

artigo 319 do CPC, sendo de se destacar a correta comprovação do 

endereço do autor. Ao ajuizar a inicial, o advogado deverá observar os 

termos da ordem de serviços que abaixo se colaciona, cujo teor se 

encontra afixado no Átrio do Juizado desta Comarca e que se encontra 

em vigor desde o ano passado: “ORDEM DE SERVIÇO Nº 002/2017 O 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

E CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES, ESTADO DE MATO 

GROSSO, DR. SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO, NO USO DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES LEGAIS ETC. Considerando que o artigo 5º, LXXVIII da 

Constituição Federal estabelece que “a todos, no âmbito judicial e 

administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os 

meios que garantam a celeridade de sua tramitação”; Considerando que o 

Juizado Especial é norteado pelos princípios da informalidade, celeridade e 

de economia processual; Considerando que o processo no Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso tem o custo de R$ 2.256,56, 

conforme dados do Justiça em Números/CNJ/2016; Considerando que a 

sistemática atual de tramite do processo no Juizado Especial não permite 

que seja realizada pelo(a) Juiz(a) uma avaliação prévia das iniciais 

propostas, o que tem ensejado extinção do processo, sem resolução do 

mérito, somente depois de todo o procedimento; Considerando a 

necessidade de se averiguar se as iniciais realmente atendem aos 

requisitos legais, gerais e específicos do Juizado Especial, evitando-se 

prejuízo às partes e ao erário público decorrente de processos inviáveis; 

Considerando que o exame das iniciais, obrigatoriamente, deve ser um 

procedimento seguro e ágil, de modo a não ensejar demora no tramite 
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processual; RESOLVE: Art. 1º - DETERMINAR que seja verificado e 

providenciado pela Secretaria, no ato de distribuição das iniciais, o 

seguinte: 1) Se todos os documentos, inclusive as petições iniciais, estão 

legíveis; 2) Se a inicial distribuída por advogado(a) vem devidamente 

acompanhada do instrumento procuratório e/ou substabelecimento em 

favor do(a) advogado(a) subscritor da peça; 3) A juntada de cópia do 

comprovante de residencia emitido dentro do prazo de 90 (noventa) dias 

anteriores à propositura da ação, em nome da própria parte autora (Art. 

320 do NCPC). Em caso de juntada de comprovante de endereço em nome 

de terceira pessoa, que seja verificada a comprovação pela parte da 

relação de parentesco ou locatícia/comodato com a aludida pessoa. 4) A 

indicação correta da profissão do autor, para fins de análise da 

concessão da gratuidade da justiça, juntando-se comprovante das 

alegações, quando for o caso; 5) A juntada, nos processos que 

questionam conta de energia, do histórico de consumo e pagamento dos 

últimos 12 meses da unidade consumidora, o qual é obtido diretamente no 

sítio eletrônico da empresa de energia elétrica. 6) Se o valor da causa 

corresponde ao pedido. 7) Buscar pelos dados da parte sobre a 

existencia de outros processos em seu nome, a fim de se verificar sobre 

a existência de processo extinto anteriormente por contumácia (ausencia 

do autor à audiencia) e, neste caso, a juntada do comprovante de 

pagamento das custas processuais a que foi condenado. 8) Buscar pelos 

dados da parte sobre a existencia de outros processos em seu nome, a 

fim de se verificar sobre a ocorrencia de litispendencia (repetição de ação 

em tramite), coisa julgada (repetição de ação com sentença de mérito 

transitada em julgado). 9) Buscar pelos dados da parte sobre a existencia 

de outros processos em seu nome, a fim de se verificar sobre a 

ocorrência de conexão. 10) Nos casos de prioridade, se foi marcada a 

opção no sistema, assim como se os dados das partes e/ou advogado(a) 

estão corretamente inseridos. Art. 2º. – DETERMINAR que, caso a emenda 

a inicial não seja cumprida nos moldes do parágrafo primeiro desta ordem 

de serviço que os autos sejam encaminhados à conclusão para “decisão 

de arquivamento”. Art. 3º. – DETERMINAR que, caso a emenda seja 

cumprida nos moldes do parágrafo primeiro desta ordem de serviço, deve 

a Secretaria designar data de audiência de conciliação, com a intimação 

da parte autora e citação da parte requerida. Art. 4º. - DETERMINAR, no 

caso do item 8, do artigo 1º, desta ordem de serviço, que seja certificado 

sobre a situação com o número do processo que estaria em duplicidade, 

fazendo-se conclusão do processo na pasta “decisão para 

arquivamento”, quando será examinado pelo(a) Juiz(a) sobre a ocorrencia 

ou não de litispendencia/coisa julgada. Art. 5º. - DETERMINAR, no caso do 

item 9, do artigo 1º, que seja certificado sobre a situação com o(s) 

número(s) do(s) processo(s) que pode(m) ser conexo(s), fazendo-se a 

conclusão do processo na pasta “decisão”, quando será examinado 

pelo(a) Juiz(a) sobre a ocorrência ou não de conexão. Art. 6º. - 

DETERMINAR, no caso do item 10, do artigo 1º desta ordem de serviço, 

que sejam procedidas as correções no cadastro do sistema. Art. 7º. – 

Esta ordem de serviço passa a viger a partir do dia 06 de novembro de 

2017, considerando-se revogadas as disposições em contrário. 

Publique-se, remetendo-se cópia à E. Corregedoria Geral da Justiça, ao 

Conselho de Supervisão dos Juizados Especiais, à Subseção da OAB/MT, 

de Tangará da Serra/MT.Cumpra-se.Barra do Bugres, 30 de outubro de 

2017. SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO Juiz de Direito dos Juizados 

Cíveis e Criminais” Assim, levando em conta a mencionada ordem de 

serviço, INTIME-SE o advogado proceder à emenda da inicial, atentando-se 

a todos os itens 01 a 06, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento, com base no artigo 330 do CPC. Cumpra-se. Barra do 

Bugres, 30 de julho de 2018. Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000257-74.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

GENILDO BRAGA DO CARMO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO DESPACHO Vistos etc. 

Compulsando os autos, verifico que a inicial não atende aos requisitos do 

artigo 319 do CPC, sendo de se destacar a correta comprovação do 

endereço do autor. Ao ajuizar a inicial, o advogado deverá observar os 

termos da ordem de serviços que abaixo se colaciona, cujo teor se 

encontra afixado no Átrio do Juizado desta Comarca e que se encontra 

em vigor desde o ano passado: “ORDEM DE SERVIÇO Nº 002/2017 O 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

E CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES, ESTADO DE MATO 

GROSSO, DR. SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO, NO USO DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES LEGAIS ETC. Considerando que o artigo 5º, LXXVIII da 

Constituição Federal estabelece que “a todos, no âmbito judicial e 

administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os 

meios que garantam a celeridade de sua tramitação”; Considerando que o 

Juizado Especial é norteado pelos princípios da informalidade, celeridade e 

de economia processual; Considerando que o processo no Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso tem o custo de R$ 2.256,56, 

conforme dados do Justiça em Números/CNJ/2016; Considerando que a 

sistemática atual de tramite do processo no Juizado Especial não permite 

que seja realizada pelo(a) Juiz(a) uma avaliação prévia das iniciais 

propostas, o que tem ensejado extinção do processo, sem resolução do 

mérito, somente depois de todo o procedimento; Considerando a 

necessidade de se averiguar se as iniciais realmente atendem aos 

requisitos legais, gerais e específicos do Juizado Especial, evitando-se 

prejuízo às partes e ao erário público decorrente de processos inviáveis; 

Considerando que o exame das iniciais, obrigatoriamente, deve ser um 

procedimento seguro e ágil, de modo a não ensejar demora no tramite 

processual; RESOLVE: Art. 1º - DETERMINAR que seja verificado e 

providenciado pela Secretaria, no ato de distribuição das iniciais, o 

seguinte: 1) Se todos os documentos, inclusive as petições iniciais, estão 

legíveis; 2) Se a inicial distribuída por advogado(a) vem devidamente 

acompanhada do instrumento procuratório e/ou substabelecimento em 

favor do(a) advogado(a) subscritor da peça; 3) A juntada de cópia do 

comprovante de residencia emitido dentro do prazo de 90 (noventa) dias 

anteriores à propositura da ação, em nome da própria parte autora (Art. 

320 do NCPC). Em caso de juntada de comprovante de endereço em nome 

de terceira pessoa, que seja verificada a comprovação pela parte da 

relação de parentesco ou locatícia/comodato com a aludida pessoa. 4) A 

indicação correta da profissão do autor, para fins de análise da 

concessão da gratuidade da justiça, juntando-se comprovante das 

alegações, quando for o caso; 5) A juntada, nos processos que 

questionam conta de energia, do histórico de consumo e pagamento dos 

últimos 12 meses da unidade consumidora, o qual é obtido diretamente no 

sítio eletrônico da empresa de energia elétrica. 6) Se o valor da causa 

corresponde ao pedido. 7) Buscar pelos dados da parte sobre a 

existencia de outros processos em seu nome, a fim de se verificar sobre 

a existência de processo extinto anteriormente por contumácia (ausencia 

do autor à audiencia) e, neste caso, a juntada do comprovante de 

pagamento das custas processuais a que foi condenado. 8) Buscar pelos 

dados da parte sobre a existencia de outros processos em seu nome, a 

fim de se verificar sobre a ocorrencia de litispendencia (repetição de ação 

em tramite), coisa julgada (repetição de ação com sentença de mérito 

transitada em julgado). 9) Buscar pelos dados da parte sobre a existencia 

de outros processos em seu nome, a fim de se verificar sobre a 

ocorrência de conexão. 10) Nos casos de prioridade, se foi marcada a 

opção no sistema, assim como se os dados das partes e/ou advogado(a) 

estão corretamente inseridos. Art. 2º. – DETERMINAR que, caso a emenda 

a inicial não seja cumprida nos moldes do parágrafo primeiro desta ordem 

de serviço que os autos sejam encaminhados à conclusão para “decisão 

de arquivamento”. Art. 3º. – DETERMINAR que, caso a emenda seja 

cumprida nos moldes do parágrafo primeiro desta ordem de serviço, deve 

a Secretaria designar data de audiência de conciliação, com a intimação 

da parte autora e citação da parte requerida. Art. 4º. - DETERMINAR, no 

caso do item 8, do artigo 1º, desta ordem de serviço, que seja certificado 

sobre a situação com o número do processo que estaria em duplicidade, 

fazendo-se conclusão do processo na pasta “decisão para 

arquivamento”, quando será examinado pelo(a) Juiz(a) sobre a ocorrencia 

ou não de litispendencia/coisa julgada. Art. 5º. - DETERMINAR, no caso do 

item 9, do artigo 1º, que seja certificado sobre a situação com o(s) 

número(s) do(s) processo(s) que pode(m) ser conexo(s), fazendo-se a 

conclusão do processo na pasta “decisão”, quando será examinado 

pelo(a) Juiz(a) sobre a ocorrência ou não de conexão. Art. 6º. - 

DETERMINAR, no caso do item 10, do artigo 1º desta ordem de serviço, 

que sejam procedidas as correções no cadastro do sistema. Art. 7º. – 

Esta ordem de serviço passa a viger a partir do dia 06 de novembro de 
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2017, considerando-se revogadas as disposições em contrário. 

Publique-se, remetendo-se cópia à E. Corregedoria Geral da Justiça, ao 

Conselho de Supervisão dos Juizados Especiais, à Subseção da OAB/MT, 

de Tangará da Serra/MT.Cumpra-se.Barra do Bugres, 30 de outubro de 

2017. SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO Juiz de Direito dos Juizados 

Cíveis e Criminais” Assim, levando em conta a mencionada ordem de 

serviço, INTIME-SE o advogado proceder à emenda da inicial, atentando-se 

a todos os itens 01 a 06, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento, com base no artigo 330 do CPC. Cumpra-se. Barra do 

Bugres, 30 de julho de 2018. Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000258-59.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDINAURA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO DESPACHO Vistos etc. 

Compulsando os autos, verifico que a inicial não atende aos requisitos do 

artigo 319 do CPC, sendo de se destacar a correta comprovação do 

endereço do autor. Ao ajuizar a inicial, o advogado deverá observar os 

termos da ordem de serviços que abaixo se colaciona, cujo teor se 

encontra afixado no Átrio do Juizado desta Comarca e que se encontra 

em vigor desde o ano passado: “ORDEM DE SERVIÇO Nº 002/2017 O 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

E CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES, ESTADO DE MATO 

GROSSO, DR. SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO, NO USO DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES LEGAIS ETC. Considerando que o artigo 5º, LXXVIII da 

Constituição Federal estabelece que “a todos, no âmbito judicial e 

administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os 

meios que garantam a celeridade de sua tramitação”; Considerando que o 

Juizado Especial é norteado pelos princípios da informalidade, celeridade e 

de economia processual; Considerando que o processo no Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso tem o custo de R$ 2.256,56, 

conforme dados do Justiça em Números/CNJ/2016; Considerando que a 

sistemática atual de tramite do processo no Juizado Especial não permite 

que seja realizada pelo(a) Juiz(a) uma avaliação prévia das iniciais 

propostas, o que tem ensejado extinção do processo, sem resolução do 

mérito, somente depois de todo o procedimento; Considerando a 

necessidade de se averiguar se as iniciais realmente atendem aos 

requisitos legais, gerais e específicos do Juizado Especial, evitando-se 

prejuízo às partes e ao erário público decorrente de processos inviáveis; 

Considerando que o exame das iniciais, obrigatoriamente, deve ser um 

procedimento seguro e ágil, de modo a não ensejar demora no tramite 

processual; RESOLVE: Art. 1º - DETERMINAR que seja verificado e 

providenciado pela Secretaria, no ato de distribuição das iniciais, o 

seguinte: 1) Se todos os documentos, inclusive as petições iniciais, estão 

legíveis; 2) Se a inicial distribuída por advogado(a) vem devidamente 

acompanhada do instrumento procuratório e/ou substabelecimento em 

favor do(a) advogado(a) subscritor da peça; 3) A juntada de cópia do 

comprovante de residencia emitido dentro do prazo de 90 (noventa) dias 

anteriores à propositura da ação, em nome da própria parte autora (Art. 

320 do NCPC). Em caso de juntada de comprovante de endereço em nome 

de terceira pessoa, que seja verificada a comprovação pela parte da 

relação de parentesco ou locatícia/comodato com a aludida pessoa. 4) A 

indicação correta da profissão do autor, para fins de análise da 

concessão da gratuidade da justiça, juntando-se comprovante das 

alegações, quando for o caso; 5) A juntada, nos processos que 

questionam conta de energia, do histórico de consumo e pagamento dos 

últimos 12 meses da unidade consumidora, o qual é obtido diretamente no 

sítio eletrônico da empresa de energia elétrica. 6) Se o valor da causa 

corresponde ao pedido. 7) Buscar pelos dados da parte sobre a 

existencia de outros processos em seu nome, a fim de se verificar sobre 

a existência de processo extinto anteriormente por contumácia (ausencia 

do autor à audiencia) e, neste caso, a juntada do comprovante de 

pagamento das custas processuais a que foi condenado. 8) Buscar pelos 

dados da parte sobre a existencia de outros processos em seu nome, a 

fim de se verificar sobre a ocorrencia de litispendencia (repetição de ação 

em tramite), coisa julgada (repetição de ação com sentença de mérito 

transitada em julgado). 9) Buscar pelos dados da parte sobre a existencia 

de outros processos em seu nome, a fim de se verificar sobre a 

ocorrência de conexão. 10) Nos casos de prioridade, se foi marcada a 

opção no sistema, assim como se os dados das partes e/ou advogado(a) 

estão corretamente inseridos. Art. 2º. – DETERMINAR que, caso a emenda 

a inicial não seja cumprida nos moldes do parágrafo primeiro desta ordem 

de serviço que os autos sejam encaminhados à conclusão para “decisão 

de arquivamento”. Art. 3º. – DETERMINAR que, caso a emenda seja 

cumprida nos moldes do parágrafo primeiro desta ordem de serviço, deve 

a Secretaria designar data de audiência de conciliação, com a intimação 

da parte autora e citação da parte requerida. Art. 4º. - DETERMINAR, no 

caso do item 8, do artigo 1º, desta ordem de serviço, que seja certificado 

sobre a situação com o número do processo que estaria em duplicidade, 

fazendo-se conclusão do processo na pasta “decisão para 

arquivamento”, quando será examinado pelo(a) Juiz(a) sobre a ocorrencia 

ou não de litispendencia/coisa julgada. Art. 5º. - DETERMINAR, no caso do 

item 9, do artigo 1º, que seja certificado sobre a situação com o(s) 

número(s) do(s) processo(s) que pode(m) ser conexo(s), fazendo-se a 

conclusão do processo na pasta “decisão”, quando será examinado 

pelo(a) Juiz(a) sobre a ocorrência ou não de conexão. Art. 6º. - 

DETERMINAR, no caso do item 10, do artigo 1º desta ordem de serviço, 

que sejam procedidas as correções no cadastro do sistema. Art. 7º. – 

Esta ordem de serviço passa a viger a partir do dia 06 de novembro de 

2017, considerando-se revogadas as disposições em contrário. 

Publique-se, remetendo-se cópia à E. Corregedoria Geral da Justiça, ao 

Conselho de Supervisão dos Juizados Especiais, à Subseção da OAB/MT, 

de Tangará da Serra/MT.Cumpra-se.Barra do Bugres, 30 de outubro de 

2017. SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO Juiz de Direito dos Juizados 

Cíveis e Criminais” Assim, levando em conta a mencionada ordem de 

serviço, INTIME-SE o advogado proceder à emenda da inicial, atentando-se 

a todos os itens 01 a 06, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento, com base no artigo 330 do CPC. Cumpra-se. Barra do 

Bugres, 30 de julho de 2018. Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000259-44.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

OZEIAS FABRICIO FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO DESPACHO Vistos etc. 

Compulsando os autos, verifico que a inicial não atende aos requisitos do 

artigo 319 do CPC, sendo de se destacar a correta comprovação do 

endereço do autor. Ao ajuizar a inicial, o advogado deverá observar os 

termos da ordem de serviços que abaixo se colaciona, cujo teor se 

encontra afixado no Átrio do Juizado desta Comarca e que se encontra 

em vigor desde o ano passado: “ORDEM DE SERVIÇO Nº 002/2017 O 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

E CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES, ESTADO DE MATO 

GROSSO, DR. SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO, NO USO DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES LEGAIS ETC. Considerando que o artigo 5º, LXXVIII da 

Constituição Federal estabelece que “a todos, no âmbito judicial e 

administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os 

meios que garantam a celeridade de sua tramitação”; Considerando que o 

Juizado Especial é norteado pelos princípios da informalidade, celeridade e 

de economia processual; Considerando que o processo no Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso tem o custo de R$ 2.256,56, 

conforme dados do Justiça em Números/CNJ/2016; Considerando que a 

sistemática atual de tramite do processo no Juizado Especial não permite 

que seja realizada pelo(a) Juiz(a) uma avaliação prévia das iniciais 

propostas, o que tem ensejado extinção do processo, sem resolução do 

mérito, somente depois de todo o procedimento; Considerando a 

necessidade de se averiguar se as iniciais realmente atendem aos 

requisitos legais, gerais e específicos do Juizado Especial, evitando-se 

prejuízo às partes e ao erário público decorrente de processos inviáveis; 

Considerando que o exame das iniciais, obrigatoriamente, deve ser um 

procedimento seguro e ágil, de modo a não ensejar demora no tramite 
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processual; RESOLVE: Art. 1º - DETERMINAR que seja verificado e 

providenciado pela Secretaria, no ato de distribuição das iniciais, o 

seguinte: 1) Se todos os documentos, inclusive as petições iniciais, estão 

legíveis; 2) Se a inicial distribuída por advogado(a) vem devidamente 

acompanhada do instrumento procuratório e/ou substabelecimento em 

favor do(a) advogado(a) subscritor da peça; 3) A juntada de cópia do 

comprovante de residencia emitido dentro do prazo de 90 (noventa) dias 

anteriores à propositura da ação, em nome da própria parte autora (Art. 

320 do NCPC). Em caso de juntada de comprovante de endereço em nome 

de terceira pessoa, que seja verificada a comprovação pela parte da 

relação de parentesco ou locatícia/comodato com a aludida pessoa. 4) A 

indicação correta da profissão do autor, para fins de análise da 

concessão da gratuidade da justiça, juntando-se comprovante das 

alegações, quando for o caso; 5) A juntada, nos processos que 

questionam conta de energia, do histórico de consumo e pagamento dos 

últimos 12 meses da unidade consumidora, o qual é obtido diretamente no 

sítio eletrônico da empresa de energia elétrica. 6) Se o valor da causa 

corresponde ao pedido. 7) Buscar pelos dados da parte sobre a 

existencia de outros processos em seu nome, a fim de se verificar sobre 

a existência de processo extinto anteriormente por contumácia (ausencia 

do autor à audiencia) e, neste caso, a juntada do comprovante de 

pagamento das custas processuais a que foi condenado. 8) Buscar pelos 

dados da parte sobre a existencia de outros processos em seu nome, a 

fim de se verificar sobre a ocorrencia de litispendencia (repetição de ação 

em tramite), coisa julgada (repetição de ação com sentença de mérito 

transitada em julgado). 9) Buscar pelos dados da parte sobre a existencia 

de outros processos em seu nome, a fim de se verificar sobre a 

ocorrência de conexão. 10) Nos casos de prioridade, se foi marcada a 

opção no sistema, assim como se os dados das partes e/ou advogado(a) 

estão corretamente inseridos. Art. 2º. – DETERMINAR que, caso a emenda 

a inicial não seja cumprida nos moldes do parágrafo primeiro desta ordem 

de serviço que os autos sejam encaminhados à conclusão para “decisão 

de arquivamento”. Art. 3º. – DETERMINAR que, caso a emenda seja 

cumprida nos moldes do parágrafo primeiro desta ordem de serviço, deve 

a Secretaria designar data de audiência de conciliação, com a intimação 

da parte autora e citação da parte requerida. Art. 4º. - DETERMINAR, no 

caso do item 8, do artigo 1º, desta ordem de serviço, que seja certificado 

sobre a situação com o número do processo que estaria em duplicidade, 

fazendo-se conclusão do processo na pasta “decisão para 

arquivamento”, quando será examinado pelo(a) Juiz(a) sobre a ocorrencia 

ou não de litispendencia/coisa julgada. Art. 5º. - DETERMINAR, no caso do 

item 9, do artigo 1º, que seja certificado sobre a situação com o(s) 

número(s) do(s) processo(s) que pode(m) ser conexo(s), fazendo-se a 

conclusão do processo na pasta “decisão”, quando será examinado 

pelo(a) Juiz(a) sobre a ocorrência ou não de conexão. Art. 6º. - 

DETERMINAR, no caso do item 10, do artigo 1º desta ordem de serviço, 

que sejam procedidas as correções no cadastro do sistema. Art. 7º. – 

Esta ordem de serviço passa a viger a partir do dia 06 de novembro de 

2017, considerando-se revogadas as disposições em contrário. 

Publique-se, remetendo-se cópia à E. Corregedoria Geral da Justiça, ao 

Conselho de Supervisão dos Juizados Especiais, à Subseção da OAB/MT, 

de Tangará da Serra/MT.Cumpra-se.Barra do Bugres, 30 de outubro de 

2017. SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO Juiz de Direito dos Juizados 

Cíveis e Criminais” Assim, levando em conta a mencionada ordem de 

serviço, INTIME-SE o advogado proceder à emenda da inicial, atentando-se 

a todos os itens 01 a 06, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento, com base no artigo 330 do CPC. Cumpra-se. Barra do 

Bugres, 30 de julho de 2018. Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000260-29.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO JOSE FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO DESPACHO Vistos etc. 

Compulsando os autos, verifico que a inicial não atende aos requisitos do 

artigo 319 do CPC, sendo de se destacar a correta comprovação do 

endereço do autor. Ao ajuizar a inicial, o advogado deverá observar os 

termos da ordem de serviços que abaixo se colaciona, cujo teor se 

encontra afixado no Átrio do Juizado desta Comarca e que se encontra 

em vigor desde o ano passado: “ORDEM DE SERVIÇO Nº 002/2017 O 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

E CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES, ESTADO DE MATO 

GROSSO, DR. SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO, NO USO DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES LEGAIS ETC. Considerando que o artigo 5º, LXXVIII da 

Constituição Federal estabelece que “a todos, no âmbito judicial e 

administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os 

meios que garantam a celeridade de sua tramitação”; Considerando que o 

Juizado Especial é norteado pelos princípios da informalidade, celeridade e 

de economia processual; Considerando que o processo no Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso tem o custo de R$ 2.256,56, 

conforme dados do Justiça em Números/CNJ/2016; Considerando que a 

sistemática atual de tramite do processo no Juizado Especial não permite 

que seja realizada pelo(a) Juiz(a) uma avaliação prévia das iniciais 

propostas, o que tem ensejado extinção do processo, sem resolução do 

mérito, somente depois de todo o procedimento; Considerando a 

necessidade de se averiguar se as iniciais realmente atendem aos 

requisitos legais, gerais e específicos do Juizado Especial, evitando-se 

prejuízo às partes e ao erário público decorrente de processos inviáveis; 

Considerando que o exame das iniciais, obrigatoriamente, deve ser um 

procedimento seguro e ágil, de modo a não ensejar demora no tramite 

processual; RESOLVE: Art. 1º - DETERMINAR que seja verificado e 

providenciado pela Secretaria, no ato de distribuição das iniciais, o 

seguinte: 1) Se todos os documentos, inclusive as petições iniciais, estão 

legíveis; 2) Se a inicial distribuída por advogado(a) vem devidamente 

acompanhada do instrumento procuratório e/ou substabelecimento em 

favor do(a) advogado(a) subscritor da peça; 3) A juntada de cópia do 

comprovante de residencia emitido dentro do prazo de 90 (noventa) dias 

anteriores à propositura da ação, em nome da própria parte autora (Art. 

320 do NCPC). Em caso de juntada de comprovante de endereço em nome 

de terceira pessoa, que seja verificada a comprovação pela parte da 

relação de parentesco ou locatícia/comodato com a aludida pessoa. 4) A 

indicação correta da profissão do autor, para fins de análise da 

concessão da gratuidade da justiça, juntando-se comprovante das 

alegações, quando for o caso; 5) A juntada, nos processos que 

questionam conta de energia, do histórico de consumo e pagamento dos 

últimos 12 meses da unidade consumidora, o qual é obtido diretamente no 

sítio eletrônico da empresa de energia elétrica. 6) Se o valor da causa 

corresponde ao pedido. 7) Buscar pelos dados da parte sobre a 

existencia de outros processos em seu nome, a fim de se verificar sobre 

a existência de processo extinto anteriormente por contumácia (ausencia 

do autor à audiencia) e, neste caso, a juntada do comprovante de 

pagamento das custas processuais a que foi condenado. 8) Buscar pelos 

dados da parte sobre a existencia de outros processos em seu nome, a 

fim de se verificar sobre a ocorrencia de litispendencia (repetição de ação 

em tramite), coisa julgada (repetição de ação com sentença de mérito 

transitada em julgado). 9) Buscar pelos dados da parte sobre a existencia 

de outros processos em seu nome, a fim de se verificar sobre a 

ocorrência de conexão. 10) Nos casos de prioridade, se foi marcada a 

opção no sistema, assim como se os dados das partes e/ou advogado(a) 

estão corretamente inseridos. Art. 2º. – DETERMINAR que, caso a emenda 

a inicial não seja cumprida nos moldes do parágrafo primeiro desta ordem 

de serviço que os autos sejam encaminhados à conclusão para “decisão 

de arquivamento”. Art. 3º. – DETERMINAR que, caso a emenda seja 

cumprida nos moldes do parágrafo primeiro desta ordem de serviço, deve 

a Secretaria designar data de audiência de conciliação, com a intimação 

da parte autora e citação da parte requerida. Art. 4º. - DETERMINAR, no 

caso do item 8, do artigo 1º, desta ordem de serviço, que seja certificado 

sobre a situação com o número do processo que estaria em duplicidade, 

fazendo-se conclusão do processo na pasta “decisão para 

arquivamento”, quando será examinado pelo(a) Juiz(a) sobre a ocorrencia 

ou não de litispendencia/coisa julgada. Art. 5º. - DETERMINAR, no caso do 

item 9, do artigo 1º, que seja certificado sobre a situação com o(s) 

número(s) do(s) processo(s) que pode(m) ser conexo(s), fazendo-se a 

conclusão do processo na pasta “decisão”, quando será examinado 

pelo(a) Juiz(a) sobre a ocorrência ou não de conexão. Art. 6º. - 

DETERMINAR, no caso do item 10, do artigo 1º desta ordem de serviço, 

que sejam procedidas as correções no cadastro do sistema. Art. 7º. – 
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Esta ordem de serviço passa a viger a partir do dia 06 de novembro de 

2017, considerando-se revogadas as disposições em contrário. 

Publique-se, remetendo-se cópia à E. Corregedoria Geral da Justiça, ao 

Conselho de Supervisão dos Juizados Especiais, à Subseção da OAB/MT, 

de Tangará da Serra/MT.Cumpra-se.Barra do Bugres, 30 de outubro de 

2017. SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO Juiz de Direito dos Juizados 

Cíveis e Criminais” Assim, levando em conta a mencionada ordem de 

serviço, INTIME-SE o advogado proceder à emenda da inicial, atentando-se 

a todos os itens 01 a 06, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento, com base no artigo 330 do CPC. Cumpra-se. Barra do 

Bugres, 30 de julho de 2018. Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000261-14.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDEMIR SOUZA ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO DESPACHO Vistos etc. 

Compulsando os autos, verifico que a inicial não atende aos requisitos do 

artigo 319 do CPC, sendo de se destacar a correta comprovação do 

endereço do autor. Ao ajuizar a inicial, o advogado deverá observar os 

termos da ordem de serviços que abaixo se colaciona, cujo teor se 

encontra afixado no Átrio do Juizado desta Comarca e que se encontra 

em vigor desde o ano passado: “ORDEM DE SERVIÇO Nº 002/2017 O 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

E CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES, ESTADO DE MATO 

GROSSO, DR. SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO, NO USO DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES LEGAIS ETC. Considerando que o artigo 5º, LXXVIII da 

Constituição Federal estabelece que “a todos, no âmbito judicial e 

administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os 

meios que garantam a celeridade de sua tramitação”; Considerando que o 

Juizado Especial é norteado pelos princípios da informalidade, celeridade e 

de economia processual; Considerando que o processo no Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso tem o custo de R$ 2.256,56, 

conforme dados do Justiça em Números/CNJ/2016; Considerando que a 

sistemática atual de tramite do processo no Juizado Especial não permite 

que seja realizada pelo(a) Juiz(a) uma avaliação prévia das iniciais 

propostas, o que tem ensejado extinção do processo, sem resolução do 

mérito, somente depois de todo o procedimento; Considerando a 

necessidade de se averiguar se as iniciais realmente atendem aos 

requisitos legais, gerais e específicos do Juizado Especial, evitando-se 

prejuízo às partes e ao erário público decorrente de processos inviáveis; 

Considerando que o exame das iniciais, obrigatoriamente, deve ser um 

procedimento seguro e ágil, de modo a não ensejar demora no tramite 

processual; RESOLVE: Art. 1º - DETERMINAR que seja verificado e 

providenciado pela Secretaria, no ato de distribuição das iniciais, o 

seguinte: 1) Se todos os documentos, inclusive as petições iniciais, estão 

legíveis; 2) Se a inicial distribuída por advogado(a) vem devidamente 

acompanhada do instrumento procuratório e/ou substabelecimento em 

favor do(a) advogado(a) subscritor da peça; 3) A juntada de cópia do 

comprovante de residencia emitido dentro do prazo de 90 (noventa) dias 

anteriores à propositura da ação, em nome da própria parte autora (Art. 

320 do NCPC). Em caso de juntada de comprovante de endereço em nome 

de terceira pessoa, que seja verificada a comprovação pela parte da 

relação de parentesco ou locatícia/comodato com a aludida pessoa. 4) A 

indicação correta da profissão do autor, para fins de análise da 

concessão da gratuidade da justiça, juntando-se comprovante das 

alegações, quando for o caso; 5) A juntada, nos processos que 

questionam conta de energia, do histórico de consumo e pagamento dos 

últimos 12 meses da unidade consumidora, o qual é obtido diretamente no 

sítio eletrônico da empresa de energia elétrica. 6) Se o valor da causa 

corresponde ao pedido. 7) Buscar pelos dados da parte sobre a 

existencia de outros processos em seu nome, a fim de se verificar sobre 

a existência de processo extinto anteriormente por contumácia (ausencia 

do autor à audiencia) e, neste caso, a juntada do comprovante de 

pagamento das custas processuais a que foi condenado. 8) Buscar pelos 

dados da parte sobre a existencia de outros processos em seu nome, a 

fim de se verificar sobre a ocorrencia de litispendencia (repetição de ação 

em tramite), coisa julgada (repetição de ação com sentença de mérito 

transitada em julgado). 9) Buscar pelos dados da parte sobre a existencia 

de outros processos em seu nome, a fim de se verificar sobre a 

ocorrência de conexão. 10) Nos casos de prioridade, se foi marcada a 

opção no sistema, assim como se os dados das partes e/ou advogado(a) 

estão corretamente inseridos. Art. 2º. – DETERMINAR que, caso a emenda 

a inicial não seja cumprida nos moldes do parágrafo primeiro desta ordem 

de serviço que os autos sejam encaminhados à conclusão para “decisão 

de arquivamento”. Art. 3º. – DETERMINAR que, caso a emenda seja 

cumprida nos moldes do parágrafo primeiro desta ordem de serviço, deve 

a Secretaria designar data de audiência de conciliação, com a intimação 

da parte autora e citação da parte requerida. Art. 4º. - DETERMINAR, no 

caso do item 8, do artigo 1º, desta ordem de serviço, que seja certificado 

sobre a situação com o número do processo que estaria em duplicidade, 

fazendo-se conclusão do processo na pasta “decisão para 

arquivamento”, quando será examinado pelo(a) Juiz(a) sobre a ocorrencia 

ou não de litispendencia/coisa julgada. Art. 5º. - DETERMINAR, no caso do 

item 9, do artigo 1º, que seja certificado sobre a situação com o(s) 

número(s) do(s) processo(s) que pode(m) ser conexo(s), fazendo-se a 

conclusão do processo na pasta “decisão”, quando será examinado 

pelo(a) Juiz(a) sobre a ocorrência ou não de conexão. Art. 6º. - 

DETERMINAR, no caso do item 10, do artigo 1º desta ordem de serviço, 

que sejam procedidas as correções no cadastro do sistema. Art. 7º. – 

Esta ordem de serviço passa a viger a partir do dia 06 de novembro de 

2017, considerando-se revogadas as disposições em contrário. 

Publique-se, remetendo-se cópia à E. Corregedoria Geral da Justiça, ao 

Conselho de Supervisão dos Juizados Especiais, à Subseção da OAB/MT, 

de Tangará da Serra/MT.Cumpra-se.Barra do Bugres, 30 de outubro de 

2017. SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO Juiz de Direito dos Juizados 

Cíveis e Criminais” Assim, levando em conta a mencionada ordem de 

serviço, INTIME-SE o advogado proceder à emenda da inicial, atentando-se 

a todos os itens 01 a 06, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento, com base no artigo 330 do CPC. Cumpra-se. Barra do 

Bugres, 30 de julho de 2018. Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000457-18.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

CLODOALDO JAIR DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE VITOR PEREIRA DE CASTRO OAB - MT0011258S (ADVOGADO)

LUIZ HENRIQUE SENFF OAB - MT0014048A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES DESPACHO Processo: 

1000457-18.2017.8.11.0008. REQUERENTE: CLODOALDO JAIR DOS 

SANTOS REQUERIDO: BANCO BRADESCO S/A Vistos etc. Antes de 

realizar o levantamento, nos termos do Provimento nº 68 de 03 de maio de 

2018 do CNJ, DETERMINO a intimação da requerida para que se manifeste 

no prazo de 15 (quinze) dias. Esgotado o prazo, aguarde-se 02 (dois) dias 

úteis do esgotamento de recursos, CERTIFIQUE-SE e faça conclusos para 

expedição do alvará. Cumpra-se, expedindo o necessário. Barra do 

Bugres/MT, 30 de julho de 2018. Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000125-51.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ERASMO 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:

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT0007627S-A 

(ADVOGADO)

RUBENS GASPAR SERRA OAB - SP119859 (ADVOGADO)
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Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES DESPACHO Processo: 

1000125-51.2017.8.11.0008. REQUERENTE: ERASMO DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc. Antes de realizar o 

levantamento, nos termos do Provimento nº 68 de 03 de maio de 2018 do 

CNJ, DETERMINO a intimação da requerida para que se manifeste no prazo 

de 15 (quinze) dias. Esgotado o prazo, aguarde-se 02 (dois) dias úteis do 

esgotamento de recursos, CERTIFIQUE-SE e faça conclusos para 

expedição do alvará. Cumpra-se, expedindo o necessário. Barra do 

Bugres/MT, 30 de julho de 2018. Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0500150-29.2014.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

DEIGLES CARAGNATO PARISOTTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO ALMEIDA ALVES OAB - MT13615/O-O (ADVOGADO)

Michele Juliana Noca OAB - MT0007622A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Carlos Alberto Pieper Espinola OAB - RO0002540A (ADVOGADO)

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES DESPACHO Processo: 

0500150-29.2014.8.11.0008. REQUERENTE: DEIGLES CARAGNATO 

PARISOTTO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. Intime-se o executado, na pessoa de seu 

advogado ou em não possuindo pessoalmente, para querendo, 

manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias, sobre a penhora realizada 

(Id.13833378), nos termos do artigo 854, § 2º, do CPC. Em havendo 

concordância com o valor bloqueado, em virtude do levantamento pela 

exequente, fica desde já intimada nos termos do Provimento nº 68 de 03 

de maio de 2018 do CNJ. Após, decorrido o prazo, DÊ-SE vista ao 

exequente par que se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Barra do Bugres/MT, 28 de julho de 

2018. Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000350-37.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

JUNQUEIRA MATERIAIS E CONSTRUCAO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL AUGUSTO DE BRITO OAB - MT0013631A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO APARECIDO CABRAL HIRATA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES CARTA DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 30 de julho de 2018. Ao Representante 

Legal de JUNQUEIRA MATERIAIS E CONSTRUÇÃO LTDA - ME, pessoa 

jurídica de direito privado, Av. Marechal Rondon, n.º 1063, Bairro Centro, 

nesta cidade e Comarca de Barra do Bugres/MT, CEP: 78.390-000. 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: 13/08/2018 Hora: 15:20, no endereço ao final 

indicado. Processo: 1000350-37.2018.8.11.0008; Valor causa: R$ 

24.157,48; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: JUNQUEIRA 

MATERIAIS E CONSTRUCAO LTDA - ME Advogado do(a) REQUERENTE: 

RAFAEL AUGUSTO DE BRITO - MT0013631A Parte Ré: LUCIANO 

APARECIDO C. HIRATA 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

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001231-48.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA BRITO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES DESPACHO Processo: 

1001231-48.2017.8.11.0008. REQUERENTE: JULIANA BRITO RODRIGUES 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Compulsando os autos, verifico que a 

inicial não atende aos requisitos do artigo 319 do CPC, sendo de se 

destacar a correta comprovação do endereço do autor. Ao ajuizar a 

inicial, o advogado deverá observar os termos da ordem de serviços que 

abaixo se colaciona, cujo teor se encontra afixado no Átrio do Juizado 

desta Comarca e que se encontra em vigor desde o ano passado: 

“ORDEM DE SERVIÇO Nº 002/2017 O EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE 

DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE 

BARRA DO BUGRES, ESTADO DE MATO GROSSO, DR. SILVIO 

MENDONÇA RIBEIRO FILHO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS ETC. 

Considerando que o artigo 5º, LXXVIII da Constituição Federal estabelece 

que “a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a 

razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de 

sua tramitação”; Considerando que o Juizado Especial é norteado pelos 

princípios da informalidade, celeridade e de economia processual; 

Considerando que o processo no Poder Judiciário do Estado de Mato 

Grosso tem o custo de R$ 2.256,56, conforme dados do Justiça em 

Números/CNJ/2016; Considerando que a sistemática atual de tramite do 

processo no Juizado Especial não permite que seja realizada pelo(a) 

Juiz(a) uma avaliação prévia das iniciais propostas, o que tem ensejado 

extinção do processo, sem resolução do mérito, somente depois de todo o 

procedimento; Considerando a necessidade de se averiguar se as iniciais 

realmente atendem aos requisitos legais, gerais e específicos do Juizado 

Especial, evitando-se prejuízo às partes e ao erário público decorrente de 

processos inviáveis; Considerando que o exame das iniciais, 

obrigatoriamente, deve ser um procedimento seguro e ágil, de modo a não 

ensejar demora no tramite processual; RESOLVE: Art. 1º - DETERMINAR 

que seja verificado e providenciado pela Secretaria, no ato de distribuição 

das iniciais, o seguinte: 1) Se todos os documentos, inclusive as petições 

iniciais, estão legíveis; 2) Se a inicial distribuída por advogado(a) vem 

devidamente acompanhada do instrumento procuratório e/ou 

substabelecimento em favor do(a) advogado(a) subscritor da peça; 3) A 

juntada de cópia do comprovante de residencia emitido dentro do prazo de 

90 (noventa) dias anteriores à propositura da ação, em nome da própria 

parte autora (Art. 320 do NCPC). Em caso de juntada de comprovante de 

endereço em nome de terceira pessoa, que seja verificada a 

comprovação pela parte da relação de parentesco ou locatícia/comodato 

com a aludida pessoa. 4) A indicação correta da profissão do autor, para 

fins de análise da concessão da gratuidade da justiça, juntando-se 

comprovante das alegações, quando for o caso; 5) A juntada, nos 

processos que questionam conta de energia, do histórico de consumo e 

pagamento dos últimos 12 meses da unidade consumidora, o qual é obtido 

diretamente no sítio eletrônico da empresa de energia elétrica. 6) Se o 

valor da causa corresponde ao pedido. 7) Buscar pelos dados da parte 

sobre a existencia de outros processos em seu nome, a fim de se 

verificar sobre a existência de processo extinto anteriormente por 

contumácia (ausencia do autor à audiencia) e, neste caso, a juntada do 

comprovante de pagamento das custas processuais a que foi condenado. 

8) Buscar pelos dados da parte sobre a existencia de outros processos 

em seu nome, a fim de se verificar sobre a ocorrencia de litispendencia 

(repetição de ação em tramite), coisa julgada (repetição de ação com 

sentença de mérito transitada em julgado). 9) Buscar pelos dados da parte 

sobre a existencia de outros processos em seu nome, a fim de se 

verificar sobre a ocorrência de conexão. 10) Nos casos de prioridade, se 

foi marcada a opção no sistema, assim como se os dados das partes e/ou 
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advogado(a) estão corretamente inseridos. Art. 2º. – DETERMINAR que, 

caso a emenda a inicial não seja cumprida nos moldes do parágrafo 

primeiro desta ordem de serviço que os autos sejam encaminhados à 

conclusão para “decisão de arquivamento”. Art. 3º. – DETERMINAR que, 

caso a emenda seja cumprida nos moldes do parágrafo primeiro desta 

ordem de serviço, deve a Secretaria designar data de audiência de 

conciliação, com a intimação da parte autora e citação da parte requerida. 

Art. 4º. - DETERMINAR, no caso do item 8, do artigo 1º, desta ordem de 

serviço, que seja certificado sobre a situação com o número do processo 

que estaria em duplicidade, fazendo-se conclusão do processo na pasta 

“decisão para arquivamento”, quando será examinado pelo(a) Juiz(a) 

sobre a ocorrencia ou não de litispendencia/coisa julgada. Art. 5º. - 

DETERMINAR, no caso do item 9, do artigo 1º, que seja certificado sobre a 

situação com o(s) número(s) do(s) processo(s) que pode(m) ser 

conexo(s), fazendo-se a conclusão do processo na pasta “decisão”, 

quando será examinado pelo(a) Juiz(a) sobre a ocorrência ou não de 

conexão. Art. 6º. - DETERMINAR, no caso do item 10, do artigo 1º desta 

ordem de serviço, que sejam procedidas as correções no cadastro do 

sistema. Art. 7º. – Esta ordem de serviço passa a viger a partir do dia 06 

de novembro de 2017, considerando-se revogadas as disposições em 

contrário. Publique-se, remetendo-se cópia à E. Corregedoria Geral da 

Justiça, ao Conselho de Supervisão dos Juizados Especiais, à Subseção 

da OAB/MT, de Tangará da Serra/MT. Cumpra-se. Barra do Bugres, 30 de 

outubro de 2017. SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO Juiz de Direito dos 

Juizados Cíveis e Criminais” Assim, levando em conta a mencionada ordem 

de serviço, INTIME-SE o advogado proceder à emenda da inicial, 

atentando-se a todos os itens 01 a 06, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento, com base no artigo 330 do CPC. Cumpra-se. Barra 

do Bugres, 30 de julho de 2018. Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000367-73.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO LUIZ SCOTTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADAO NOEL DAS NEVES E SILVA OAB - MT0015703A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RANCHARIA (REQUERIDO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 30 de julho de 2018. Senhor(a) RENATO 

LUIZ SCOTTI, residente e domiciliado em Zona Rural, Fazenda Água Clara 

em Nova Olímpia/MT, CEP: 78.370-000, telefone (65)99686-8372. 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: 27/08/2018 Hora: 13:20, no endereço ao final 

indicado. Processo: 1000367-73.2018.8.11.0008; Valor causa: R$ 

8.390,46; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: RENATO 

LUIZ SCOTTI Advogado do(a) REQUERENTE: ADAO NOEL DAS NEVES E 

SILVA - MT0015703A-O Parte Ré: MUNICÍPIO DE RANCHARIA, 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE SÃO PAULO - 

DETRAN / SP. 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: 1000799-29.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEMILSON FRANCISCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 

(REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte autora da 

sentença ID do documento 14020486 “Assim, ao teor do exposto, 

INDEFIRO A INICIAL, por não ter sido regularizada, e por consequência 

JULGO EXTINTO o presente feito SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do art. 321, parágrafo único e 485, inc. I, do Código de Processo 

Civil.Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, observando as 

formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. . “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 Substituta. Mat; 3321.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000738-71.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA TIARA HERCULANO DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte requerida 

para que se manifeste no de 15(quinze) dias ID do documento 13751974 “. 

Antes de realizar o levantamento, nos termos do Provimento nº 68 de 03 

de maio de 2018 do CNJ, DETERMINO a intimação da requerida para que se 

manifeste no prazo de 15 (quinze) dias. Esgotado o prazo, aguarde-se 02 

(dois) dias úteis do esgotamento de recursos, CERTIFIQUE-SE e faça 

conclusos para expedição do alvará. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.“ . “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 Substituta. Mat; 

3321.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000281-05.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA DA SILVA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES CARTA DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Barra do Bugres, 30 de julho de 2018. 

Senhor(a) LUZIA DA SILVA CAMPOS, Rua das Oliveiras, s/n, bairro 

Alvorecer, 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: 14/08/2018 

Hora: 14:00 , no endereço ao final indicado. Processo: 

1000281-05.2018.8.11.0008; Valor causa: R$ 5.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: LUZIA DA SILVA CAMPOS Parte 

Ré: TELEFONICA BRASIL S/A VIVO - CUIABA/MT 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.: 94692 Nr: 4244-77.2014.811.0008

 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: IVANETE SALETE MARCHI DA SILVA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão formulada na ação de 

obrigação de fazer proposta pela Defensoria Pública na qualidade de 

substituto processual de IVANETE SALETE MARCHI DA SILVA em 

desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE BARRA DO 

BUGRES, e confirmo em definitivo a liminar concedida às fls. 35/37. Por 

consequência, JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. A 

presente sentença não está sujeita ao reexame necessário, em razão do 

disposto no artigo 496, § 3º, do CPC. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95).Transitada em 

julgado e, em não havendo requerimento das partes, CERTIFIQUE-SE e 

ARQUIVEM-SE com as devidas baixas.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 88758 Nr: 4508-31.2013.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO MESSIAS BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, FAZENDA PÚBLICA DO MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA - REP. 

PELO PREFEITO MUNICIPAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a Defensoria Pública para que manifeste-se no prazo de 05 

(cinco) dias, a respeito do pedido de desistência formulado às fls. 31/32.

 Após, DÊ-SE vista ao Ministério Público para manifestação em igual prazo.

 Na sequência, conclusos para deliberação.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 95475 Nr: 4835-39.2014.811.0008

 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: SIDINEIA GOMES DE SA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Neves de Oliveira - 

OAB:15.311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na Ação 

Reintegração proposta por SIDINÉIA GOMES DE SÁ em desfavor do 

MUNICÍPIO DE BARRA DO BUGRES, e JULGO EXTINTO o processo com 

resolução do mérito, nos termos do 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 e, em não havendo 

requerimento das partes, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVEM-SE com as devidas 

baixas.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000281-05.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA DA SILVA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES CARTA / MANDADO DE 

CITAÇÃO E INTIMAÇÃO Ao Representante Legal de: TELEFONICA BRASIL 

S/A VIVO, situado avenida Getúlio Vargas, 1.300, Cep: 78045-901 

Cuiabá/MT Dados do processo: Processo: 1000281-05.2018.8.11.0008; 

Valor causa: R$ 5.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DE IMAGEM]; Recuperando: 

Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: LUZIA DA SILVA 

CAMPOS Parte Ré: REQUERIDO: VIVO 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: 14/08/2018 Hora: 14:00 

(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, 30 de julho 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

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000214-11.2016.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUIS DOS SANTOS SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S/A /VIVO S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES SENTENÇA Processo: 

1000214-11.2016.8.11.0008. EXEQUENTE: JOSE LUIS DOS SANTOS 

SILVA EXECUTADO: TELEFONICA BRASIL S/A /VIVO S/A Vistos etc. 

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposta por JOSE LUIS DOS 

SANTOS SILVA, em face de TELEFONICA BRASIL AS - VIVO, todos 

qualificados nos autos. A execução foi recebida no Id.12165552, 

determinando a intimação da executada. No Id. 9084279 houve pedido de 

penhora pela exequente. A porte executada compareceu nos autos 

juntando o comprovante de pagamento. No Id. 13979200 compareceu a 

exequente manifestando pela concordância do valor depositado pela 

executada (Id.13362169) pugnando pela expedição de alvará. É a síntese 

do necessário. DECIDO. Ante o exposto, acolho a presente impugnação e, 

com aparo no artigo 487, III, a, c/c artigo 924, II, todos do CPC, e julgo 

procedente o pedido formulado pela impugnante. Sem custas. Antes de 

realizar o levantamento, nos termos do Provimento nº 68 de 03 de maio de 

2018 do CNJ, DETERMINO a intimação da requerida e da requerente para 

que se manifestem no prazo de 15 (quinze) dias. Esgotado o prazo, 

aguarde-se 02 (dois) dias úteis do esgotamento de recursos, 
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CERTIFIQUE-SE e faça conclusos para expedição do alvará. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Barra do Bugres/MT, 30 de julho de 2018. Silvio 

Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0500184-04.2014.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIENE PINHEIRO DOS SANTOS COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEREMIAS DA CRUZ DIAS OAB - MT0013326A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA (EXECUTADO)

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA CAROLINA REMIGIO DE OLIVEIRA OAB - MG0086844A 

(ADVOGADO)

KAREN BADARO VIERO OAB - SP0270219A (ADVOGADO)

CRISTIANO ALCIDES BASSO OAB - MT0006252A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES SENTENÇA Processo: 

0500184-04.2014.8.11.0008. EXEQUENTE: LUCIENE PINHEIRO DOS 

SANTOS COSTA EXECUTADO: ELETROMAR MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS LTDA, SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA 

LTDA Vistos etc. Trata-se de Cumprimento de Sentença proposta por 

LUCIENE PINHEIRO DOS SANTOS, em face de ELETROMAR MÓVEIS E 

ELETRODOMÉSTICOS LTDA e OUTROS todos qualificados nos autos. 

Iniciada nova fase de execução, esta foi recebida no Id.10914460, 

determinando a intimação da executada. A parte executada compareceu 

nos autos comprovando o cumprimento da obrigação, juntando o 

comprovante de pagamento. De consequência, compareceu o exequente 

pugnando pelo levantamento dos valores. A executada foi intimada nos 

termos do Provimento 68/CNJ, tendo informado que concorda com o 

levantamento dos valores (Id.14153046). É a síntese do necessário. 

DECIDO. Pois bem, em consequência, pelo exposto, JULGO EXTINTO o 

feito, nos termos do artigo 924, II, c/c artigo 925, do Novo Código de 

Processo Civil. Sem custas. Expeça-se o alvará em favor da exequente 

para proceder com o levantamento dos valores conforme dados bancários 

informados no Id.13322665. Após o trânsito em julgado, procedidas as 

anotações e baixas necessárias, ARQUIVE-SE os autos. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Barra do Bugres/MT, 27 de julho de 2018. Silvio 

Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001247-02.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA BRITO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES SENTENÇA Processo: 

1001247-02.2017.8.11.0008. REQUERENTE: JULIANA BRITO RODRIGUES 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, interposta por JULIANA BRITO 

RODRIGUES, em face de TELEFONICA BRASIL S/A – VIVO. Verificando os 

autos, constata-se o referido processo é idêntico ao processo distribuído 

sob o nº 1001231-48-02.2017.811.0008. É o relato do necessário. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Analisando e comparando os pedidos 

formulados pelo Requerente nas duas ações (1001231-48.2017.811.0008 

e 1001247-02.2017.811.0008), concluo que o Autor requereu, em ambas, 

a mesma tutela jurisdicional. Diante de tais conclusões, o meu juízo de 

convencimento é de que no caso em exame nestes autos, está 

caracterizado o fenômeno da litispendência, vez que presentes identidade 

de partes, objeto e causa de pedir. Devendo ainda destacar, que o 

Requerente sustenta, em ambas as ações, os pedidos com o mesmo 

fundamento. Pois bem. Consta dos parágrafos 1º, 2º e 3º, do artigo 337 

do CPC, que: “§ 1º- Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando 

se reproduz ação anteriormente ajuizada. § 2º- Uma ação é idêntica à 

outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o 

mesmo pedido. § 3º- Há litispendência, quando se repete ação que está 

em curso.” Assim, ausente qualquer nova alegação, por parte do 

Requerente, e inexistindo novas provas juntadas aos autos que dariam 

azo a abertura para a propositura de nova ação, nova demanda não 

merece prosperar. Por todo o exposto, estando claramente demonstrados 

os requisitos que ensejam a litispendência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, 

sem análise do mérito, com fundamento no inciso V, do artigo 485, do 

Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, devidamente 

certificado, ARQUIVE-SE, mediante as baixas e cautelas de praxe. Sem 

custas. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Barra do Bugres/MT, 30 de 

julho de 2018. Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito

Comarca de Campo Novo do Parecis

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 81006 Nr: 1330-40.2016.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: POSTO MARION LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERRATUR VIAGENS E TURISMO SERRA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE APARECIDA BIAVA 

DE PAIVA - OAB:11460/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, impulsiono o presente a fim de que seja intimada a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, para que, querendo, se manifeste 

acerca da certidão de fls. 62, subscrita pelo Sr. Oficial de Justiça, no 

prazo legal. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 93387 Nr: 3823-53.2017.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BEUX PEÇAS E MOTORES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIESE COM. DE PEÇAS E SERV. MECÂNICOS 

LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS REZENDE JUNIOR - 

OAB:9.059-MT, DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE - 

OAB:6057/O, JACKSON NICOLA MAIOLINO - OAB:17147/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, impulsiono o presente a fim de que seja intimada a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, para que, querendo, se manifeste 

acerca da certidão de fls. 61, subscrita pela Sra. Oficiala de Justiça, no 

prazo legal. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 72880 Nr: 890-78.2015.811.0050

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMILSON ORMOND SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Newton de Figueiredo 

Castro - OAB:8.392/MT, DAIANA TAYSE TESSARO MINOZZO - 

OAB:12.280/MT, PRISCILA SACARDI BIUDES RUBERT - OAB:7286

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS - PROCURADORA - OAB:PROCURADORA

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, certifico que a contestação é tempestiva, sendo assim, 

impulsiono o presente feito, a fim de que seja intimada a parte autora, na 

pessoa de seu advogado, via DJE, para que, querendo, apresente 

impugnação a contestação, no prazo legal. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 72857 Nr: 872-57.2015.811.0050

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V. R. WERNER ASSISTÊNCIA TÉCNICA ME, 

CRISIENE FASSICOLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A/MT, Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14.258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, impulsiono o presente a fim de que seja intimada a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, para que, querendo, se manifeste 

acerca da certidão de fls. 40, subscrita pelo Sr. Oficial de Justiça, no 

prazo legal. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 67530 Nr: 1492-06.2014.811.0050

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEBM, JFB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISABETE APARECIDA 

BASSANI - OAB:17.466B/MT, JOÃO CARLOS GEHRING JUNIOR - 

OAB:24.318/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que ás fls. 104 dos autos já fora procedido o ato 

determinado ás fls. 96. Nada Mais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 88397 Nr: 881-48.2017.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO CASALI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANAINA MARQUES SILVA - 

OAB:23.986/MT

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, impulsiono o presente a fim de que seja intimada a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, para que, apresente suas alegações 

finais, no prazo legal. Nada mais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 86875 Nr: 87-27.2017.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SADI PRUSSAK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:, 

JOÃO CARLOS GEHRING JUNIOR - OAB:24.318/MT

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/20007/CGJ, impulsiono o presente feito, a fim de que seja conferido 

vistas dos autos ao advogado da parte autora, para que apresente a 

defesa prévia do réu, no prazo legal.Nada mais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 62106 Nr: 65-08.2013.811.0050

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALTER LUIZ SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELLINGTON PEREIRA DOS 

SANTOS - OAB:10994/MT

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, impulsiono o presente a fim de que seja intimada a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, para que, apresente suas alegações 

finais, no prazo legal. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 85493 Nr: 4053-32.2016.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL GAZIN 

LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIANE RODRIGUES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ROBERTO ROMÃO - 

OAB:209551/SP, RICARDO KAWASAKI - OAB:15.729/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, impulsiono o presente a fim de que seja intimada a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, para que, querendo, se manifeste 

acerca da certidão de fls. 28, subscrita pela Sra. Oficiala de Justiça, no 

prazo legal. Nada mais.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 92768 Nr: 3426-91.2017.811.0050

 AÇÃO: Tutela Antecipada Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUARDO BRINGHENTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Odair Jose Dauek Wojciechowski, DESTILARIA 

DE ÁLCOOL LIBRA LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON MELLO ROBERTO - 

OAB:8095, KELLY ANAYANA BORTOLUZZI - OAB:10062, NILZA 

GOMES MACHRY - OAB:8245-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição,

Designo audiencia de conciliação para o dia 08 de outubro de 2.018, às 08 

horas.

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.: 74161 Nr: 1629-51.2015.811.0050

 AÇÃO: Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IMCOPA - IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E INDÚSTRIA 

DE ÓLEOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS, 

PROCURADOR (A) DO MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO AUGUSTO VERBOSKI - 

OAB:34.041/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando que a parte autora apenas alegou discordância com os 

honorários da perícia, não comprovando a inadequação do trabalho ao 

montante estipulado, indefiro a impugnação apresentada, notadamente por 

entender que não se trata de valor exorbitante, bem como por não ter 

comprovado a inobservância dos parâmetros de mercado.

Assim, determino o prosseguimento do feito, determinando o pagamento 

pela parte autora do valor arbitrado e o prazo para a entrega dos 

documentos para realização da perícia, a fim de que possa ser 

estabelecido o prazo para início e conclusão dos trabalhos.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 34066 Nr: 833-36.2010.811.0050

 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
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 PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO BRIZOLA, ADENILZA IRENE 

CORRÊA MANTOVANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ELIO JOSÉ BRIZOLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBINO RAMOS - 

OAB:3.559-B/MT, CARLOS AUGUSTO HECKLER - OAB:OAB/RS 62.579, 

SAMIR DARTANHAN RAMOS - OAB:8391/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ED WILSON STIFFLER - 

OAB:11035-B

 Vistos em correição,

Tendo em vista a decisão de f. 1.118, observo que foram apresentadas as 

últimas declarações pela parte inventariante.

Todavia, analisando o conteúdo apresentado pela Fazenda Pública 

Estadual às f. 131, intime-se a parte inventariante para que, no prazo de 

quinze dias, comprove o pagamento da GIA – RETIFICADORA.

Ato contínuo, com a juntada do comprovante de pagamento da GIA, 

intime-se a Fazenda Pública para manifestação no prazo de quinze dias.

Sem prejuízo, intimem-se os herdeiros para que se manifestem acerca do 

pedido de expedição de alvará, no prazo de dois dias, sob pena de 

aceitação tácita.

Por fim, intime-se o Ministério Público para manifestação em quinze dias.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 1747 Nr: 1611-89.1999.811.0050

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE LUIZ BARRETO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:18603-B/MT, Gislaine Crispim de Faria Cruz - 

OAB:16988, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO VALENTE - 

OAB:8.116-B MT, JOÃO VICENTE BARRETO DA COSTA - OAB:28.218 

RS, PEDRO GILMAR VAN DER SAND - OAB:4207/MT, SINCLAIR 

BOMBASSARO - OAB:13950 RS

 Vistos em correição,

Tendo em vista o valor atualizado do débito apresentado pela parte 

exequente às f. 212-216, cujo valor é de R$ 605.662,92 (seiscentos e 

cinco mil seiscentos e sessenta e dois reais e noventa e dois centavos), 

CERTIFIQUE o andamento da carta precatória expedida às f. 169 que tem 

por finalidade a realização de avaliação e demais atos expropriatórios dos 

1.380,00 hectares de uma área de terras remanescente, conforme 

certidão de f. 28.

Por oportuno, determino a SUSPENSÃO da presente execução até o 

cumprimento integral da missiva mencionada.

Com o aporte da missiva, INTIMEM-SE as partes para manifestação em 

quinze dias.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000036-96.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ENILSON JOSE DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS -MT Processo n. 

1000036-96.2017.8.11.0050 Nome: ENILSON JOSE DE SOUZA Endereço: 

AVENIDA DOS TRABALHADORES, 405, BOA ESPERANÇA, CAMPO NOVO 

DO PARECIS - MT - CEP: 78360-000 Nome: VIVO S.A. Endereço: TELEMAT 

CELULAR, 1300, AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 1300, 

QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 78045-901 CERTIDÃO Nos termos da 

legislação processual em vigor, Provimento 55/2007-CGJ, impulsiono este 

feito a fim de intimar as partes para manifestarem no prazo de 05 (cinco) 

dias, acerca do retorno dos autos do E. Tribunal de Justiça deste Estado. 

Campo Novo do Parecis-MT, Segunda-feira, 30 de Julho de 2018. Nilza 

Pereira Brant Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000502-90.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

H. CARDOSO DE OLIVEIRA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA VIEIRA BARBOSA OAB - MT0022347S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUZIA CARVALHO DE LIMA PAULA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS -MT Processo n. 

1000502-90.2017.8.11.0050 Nome: H. CARDOSO DE OLIVEIRA - ME 

Endereço: AVENIDA BRASIL, 600, NE, CENTRO, CAMPO NOVO DO 

PARECIS - MT - CEP: 78360-000 Nome: LUZIA CARVALHO DE LIMA 

PAULA Endereço: Rua Belém, 871, JARDIM Nossa Senhora Aparecida, 

CAMPO NOVO DO PARECIS - MT - CEP: 78360-000 CERTIDÃO Nos termos 

da legislação processual em vigor, Provimento 55/2007-CGJ, impulsiono 

este feito a fim de intimar a parte autora para indicar os dados bancários 

para transferência do valor depositado em conta judicial. Campo Novo do 

Parecis-MT, Segunda-feira, 30 de Julho de 2018. Nilza Pereira Brant 

Gestora Judiciária

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000450-94.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

CLEILDE ALMEIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS DESPACHO Processo: 

1000450-94.2017.8.11.0050. REQUERENTE: CLEILDE ALMEIDA DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Tendo em vista a informação acostadas 

aos autos parte autora, inerente ao descumprimento do acordo firmado 

entre as partes (ID.: 11544914), em atendimento ao princípio do 

contraditório, intimem-se a Promovida para, querendo, se manifestar no 

prazo de 05 (cinco) dias corridos. Em seguida, conclusos para 

deliberações. Campo Novo do Parecis, 25 de julho de 2018. Cláudia Anffe 

Nunes da Cunha Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000367-44.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO RODRIGUES QUERENDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ZELIA DE OLIVEIRA E OLIVEIRA OAB - PR06450 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS Processo nº 

1000367-44.2018.8.11.0050 Parte autora: HELIO RODRIGUES QUERENDO 

Parte reclamada: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO 

DPVAT S.A. Vistos. Diante da impossibilidade de suspensão do curso do 

processo no juizado especial por tempo indeterminado, intime-se a parte 

autora para que no prazo de 10 (dez) dias apresente a) Comprovante de 

endereço em seu nome, contrato de aluguel, ou com declaração de 

domicílio firmada pelo titular do comprovante apresentado, sob pena de 

extinção e arquivamento. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com 

as cautelas de estilo. Segunda-feira, 30 de Julho de 2018. CLAUDIA 

ANFFE NUNES DA CUNHA Juíza de Direito

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1030631/7/2018 Página 278 de 610



Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000509-82.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

THAYNARA DE LIMA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DOS SANTOS MENDONCA OAB - MT0010064A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS DECISÃO Processo: 

1000509-82.2017.8.11.0050. REQUERENTE: THAYNARA DE LIMA SILVA 

REQUERIDO: NATURA COSMÉTICOS S.A CAMPO NOVO DO PARECIS, 25 

de julho de 2018. Vistos Forte no art. 320 do NCPC, c/c art. 4º, III, da Lei n. 

9.099/95, CONVERTO O JULGAMENTO ME DILIGÊNCIA e, DETERMINO a 

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

acoste aos autos os seguintes documentos: a) Comprovante de endereço 

em seu nome, contrato de aluguel, ou com declaração de domicílio firmada 

pelo titular do comprovante apresentado. A inércia acarretará o 

indeferimento da inicial (NCPC, art. 321, parágrafo único). Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Campo Novo do 

Parecis, 25 de JULHO de 2018. CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000508-97.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

WALLISON BRUNO BALBINO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DOS SANTOS MENDONCA OAB - MT0010064A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS DECISÃO Processo: 

1000508-97.2017.8.11.0050. REQUERENTE: WALLISON BRUNO BALBINO 

SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. CAMPO NOVO DO PARECIS, 25 de julho de 

2018. Vistos Forte no art. 320 do NCPC, c/c art. 4º, III, da Lei n. 9.099/95, 

CONVERTO O JULGAMENTO ME DILIGÊNCIA e, DETERMINO a intimação da 

parte reclamante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, acoste aos 

autos os seguintes documentos: a) Comprovante de endereço em seu 

nome, contrato de aluguel, ou com declaração de domicílio firmada pelo 

titular do comprovante apresentado. A inércia acarretará o indeferimento 

da inicial (NCPC, art. 321, parágrafo único). Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Campo Novo do Parecis, 25 de 

JULHO de 2018. CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000518-44.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESA DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DOS SANTOS MENDONCA OAB - MT0010064A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS DECISÃO Processo: 

1000518-44.2017.8.11.0050. REQUERENTE: ANDRESA DA SILVA 

SANTOS REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I CAMPO NOVO DO PARECIS, 

25 de julho de 2018. Vistos Forte no art. 320 do NCPC, c/c art. 4º, III, da Lei 

n. 9.099/95, CONVERTO O JULGAMENTO ME DILIGÊNCIA e, DETERMINO a 

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

acoste aos autos os seguintes documentos: a) Comprovante de endereço 

em seu nome, contrato de aluguel, ou com declaração de domicílio firmada 

pelo titular do comprovante apresentado. A inércia acarretará o 

indeferimento da inicial (NCPC, art. 321, parágrafo único). Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Campo Novo do 

Parecis, 25 de JULHO de 2018. CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000115-41.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO AMORIM BEZERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS DECISÃO Processo: 

1000115-41.2018.8.11.0050. REQUERENTE: CELSO AMORIM BEZERRA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. CAMPO NOVO DO PARECIS, 25 de 

julho de 2018. Vistos Forte no art. 320 do NCPC, c/c art. 4º, III, da Lei n. 

9.099/95, CONVERTO O JULGAMENTO ME DILIGÊNCIA e, DETERMINO a 

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

acoste aos autos os seguintes documentos: a) Comprovante de endereço 

em seu nome, contrato de aluguel, ou com declaração de domicílio firmada 

pelo titular do comprovante apresentado. A inércia acarretará o 

indeferimento da inicial (NCPC, art. 321, parágrafo único). Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Campo Novo do 

Parecis, 25 de JULHO de 2018. CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000030-55.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

LUAN AILTON LOPES ALVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS DECISÃO Processo: 

1000030-55.2018.8.11.0050. REQUERENTE: LUAN AILTON LOPES ALVES 

DE OLIVEIRA REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, 

CAMPO NOVO DO PARECIS, 25 de julho de 2018. Vistos Forte no art. 320 

do NCPC, c/c art. 4º, III, da Lei n. 9.099/95, CONVERTO O JULGAMENTO 

ME DILIGÊNCIA e, DETERMINO a intimação da parte reclamante para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, acoste aos autos os seguintes documentos: 

a) Comprovante de endereço em seu nome, contrato de aluguel, ou com 

declaração de domicílio firmada pelo titular do comprovante apresentado. 

A inércia acarretará o indeferimento da inicial (NCPC, art. 321, parágrafo 

único). Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. 

Campo Novo do Parecis, 25 de JULHO de 2018. CLAUDIA ANFFE NUNES 

DA CUNHA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000516-74.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESA DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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JOAO DOS SANTOS MENDONCA OAB - MT0010064A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS DECISÃO Processo: 

1000516-74.2017.8.11.0050. REQUERENTE: ANDRESA DA SILVA 

SANTOS REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A CAMPO NOVO DO 

PARECIS, 25 de julho de 2018. Vistos Forte no art. 320 do NCPC, c/c art. 

4º, III, da Lei n. 9.099/95, CONVERTO O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA e, 

DETERMINO a intimação da parte reclamante para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, acoste aos autos os seguintes documentos: a) 

Comprovante de endereço em seu nome, contrato de aluguel, ou com 

declaração de domicílio firmada pelo titular do comprovante apresentado. 

A inércia acarretará o indeferimento da inicial (NCPC, art. 321, parágrafo 

único). Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. 

Campo Novo do Parecis, 25 de JULHO de 2018. CLAUDIA ANFFE NUNES 

DA CUNHA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000517-59.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESA DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DOS SANTOS MENDONCA OAB - MT0010064A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IBI PROMOTORA DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS DECISÃO Processo: 

1000517-59.2017.8.11.0050. REQUERENTE: ANDRESA DA SILVA 

SANTOS REQUERIDO: IBI PROMOTORA DE VENDAS LTDA. CAMPO NOVO 

DO PARECIS, 25 de julho de 2018. Vistos Forte no art. 320 do NCPC, c/c 

art. 4º, III, da Lei n. 9.099/95, CONVERTO O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA 

e, DETERMINO a intimação da parte reclamante para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, acoste aos autos os seguintes documentos: a) 

Comprovante de endereço em seu nome, contrato de aluguel, ou com 

declaração de domicílio firmada pelo titular do comprovante apresentado. 

A inércia acarretará o indeferimento da inicial (NCPC, art. 321, parágrafo 

único). Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. 

Campo Novo do Parecis, 25 de JULHO de 2018. CLAUDIA ANFFE NUNES 

DA CUNHA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000056-53.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

MEGA VIDRO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MILANI & MACHADO LTDA - ME (EXECUTADO)

T D HERPICH MATERIAIS PARA CONSTRUCAO - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS DECISÃO Processo: 

1000056-53.2018.8.11.0050. EXEQUENTE: MEGA VIDRO LTDA - ME 

EXECUTADO: T D HERPICH MATERIAIS PARA CONSTRUCAO - ME, MILANI 

& MACHADO LTDA - ME Vistos, Defiro o pedido da parte autora e, via de 

consequencia, proceda-se a penhora via BacenJud nos ativos financeiros 

da parte executada, no valor de R$ 6.079,74 (seis mil setenta e nove reais 

e setenta e quatro centavos), no CNPJ das executadas nº 

09.129.390/0001-79 e 18.204.777/0001-33. Realizada a penhora, com o 

aporte do resultado, intimem-se as partes para manifestação. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Campo Novo dos 

Parecis, 26 de julho de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de 

Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000284-28.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

TATICIA DA COSTA SOARES (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):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000284-28.2018.8.11.0050. REQUERENTE: TATICIA DA COSTA SOARES 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos. Dispenso o relatório, nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. DA 

PRELIMINAR DA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO Alega a Promovida, 

incompetência deste Juízo, tendo em vista a necessidade de prova pericial 

nos presentes autos. Apesar das alegações da Promovida, diante da 

documentação acostada pelas partes, vejo que os autos encontra-se 

maduro para prolação de sentença, além de que em sede de Juizados 

Especiais, são admitidos todos os meios de provas, desde que legítimos, 

como se denota da leitura do art. 32, da Lei nº 9.099/95.motivo pelo qual, 

DEIXO DE ACOLHER A PRELIMINAR ARGUIDA. DECIDO. Nos termos do 

artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento 

antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação probatória. Em 

razão de se tratar de relação de consumo, estando patente a 

hipossuficiência do consumidor, onde as reclamadas estão mais apta a 

provar o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a sua 

procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova 

elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. O ponto crucial da presente ação é que a Promovente 

requer a declaração de inexistência do débito de R$ 299,35 (DUZENTOS E 

NOVENTA E NOVE REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS) referente a 

UNIDADE CONSUMIDORA Nº 6/2560781-3. A Promovida, em sede de 

contestação, alega que a cobrança é devida, uma vez que, no mês de 

março/2018 foi cobrado apenas o custo de disponibilidade, pois não foi 

possível proceder a leitura do equipamento de medição da unidade 

consumidora da requerente. Inicialmente, devemos observar que para 

considerar regular a cobrança a título de recuperação de consumo, deve 

a concessionária obedecer ao disposto na Resolução nº 414 da ANEEL. A 

mencionada Resolução, em seu artigo 129, § 2º, dispõe: Art. 129 - Na 

ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar 

as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do 

consumo não faturado ou faturado a menor. (...) § 2º Uma cópia do TOI 

deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, 

no ato da sua emissão, mediante recibo. Ademais, os documentos 

juntados com a defesa não são suficientes para demonstrar a 

irregularidade constatada no medidor de consumo da UC da parte autora, 

uma vez que a demandada deixou de carrear aos autos laudo técnico 

exarado pelo INMETRO ou outro órgão habilitado. Destarte, não há como 

se reconhecer a legalidade da apontada irregularidade, visto que a 

concessionária de energia agiu em desacordo com as normas que regem 

o procedimento por ela adotado. Neste sentido: CONSUMIDOR. ENERGIA 

ELÉTRICA. FATURA EVENTUAL. TERMO DE OCORRÊNCIA SEM 

ASSINATURA DO CONSUMIDOR. COBRANÇA IRREGULAR. 

INOCORRÊNCIA DE SUSPENSÃO DO SERVIÇO OU DE NEGATIVAÇÃO. 

DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 

1. Para que se considere regular a cobrança a título de recuperação de 

consumo, deve a concessionária comprovar que o consumidor foi 

notificado para comparecer ao ato de inspeção do medidor, nos termos da 

Resolução 414 da ANEEL. 2. Dano moral não configurado, porquanto o 

consumidor não teve o serviço de energia suspenso, tampouco seus 

dados inscritos nos cadastros restritivos de crédito. 3. Recurso 

parcialmente provido. (1ª Turma Recursal Temporária dos Juizados 

Especiais Cíveis do Estado de Mato Grosso. Processo nº 

0013883-77.2013.811.0001. Relator: Nelson Dorigatti. Julgado em: 

07/10/2016). Destaquei. No que se refere ao pedido de declaração de 

inexistência da fatura inerente à recuperação de consumo, vejo que o 
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mesmo merece acolhimento. A reparação do dano é garantida tanto pelo 

inciso X, do art. 5º, da Constituição Federal, como pelo art. 186, do Código 

Civil, bem como pelo art. 6°, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, 

e não pode deixar de ser observada, uma vez que no presente caso 

restou patente a desídia da requerida. Conforme orienta o seguinte 

julgado: “O dano simplesmente moral, sem repercussão no patrimônio não 

há como ser provado. Ele existe tão somente pela ofensa, e é dela 

presumido, sendo o bastante para justificar a indenização”. (TJPR 4ª C. 

AP. Rel. Wilson Reback ? RT 681/163, in RUI STOCO, Responsabilidade 

Civil, RT, p. 493). A responsabilidade da empresa reclamada como 

fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14, do CDC, que 

assim dispõe: O fornecedor de serviços responde, independentemente da 

existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como 

por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. 

Nesse sentido. Demonstrado a relação de causalidade entre a conduta do 

agente e o dano sofrido pela parte Promovente, resta fixar o quantum 

indenizatório. No que pertine ao quantum a ser indenizado, entendo que, 

neste caso, tal valor deve ser fixado analisando-se primordialmente a 

função de repreensão de atitudes arbitrárias, além dos abalos morais e/ou 

financeiros suportado pela parte Promovente, evitando-se, assim, 

enriquecimento ilícito, bem como a condição econômico/social da parte 

Promovida, a fim de coibir práticas dessa natureza. Assim, sopesando os 

fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e, ainda, os critérios 

comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo justa e 

razoável a condenação da parte reclamada ao pagamento da importância 

de R$ 2.000,00 (dois mil reais) pelos danos morais, sem que isso importe 

em enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter 

pedagógico. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE, com base no artigo 

487, I do Código de Processo Civil, a presente demanda, e: A) DECLARO 

inexistente a relação jurídica entre as partes, bem como inexigível o débito 

no valor de R$ 299,35 (DUZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E TRINTA E 

CINCO CENTAVOS) referente a UNIDADE CONSUMIDORA Nº 6/2560781-3. 

B) CONDENO, a parte Promovida ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil 

reais) a título de indenização por danos morais, acrescido de juros de 1% 

(um por cento) ao mês desde o evento danoso (Súmula nº 54 do STJ), e 

correção monetária pelo INPC a partir da data da publicação desta 

sentença. Ato contínuo, INTIME-SE A PROMOVIDA para que, no prazo de 

24hrs (vinte e quatro horas), proceda ao fornecimento de energia elétrica 

na UNIDADE CONSUMIDORA Nº 6/2560781-3, sob pena de aplicação de 

multa diária, em caso de descumprimento, a qual desde já fixo no valor de 

R$ 200,00 (duzentos reais), limitando-se ao teto do Juizado. CUMPRA-SE 

EM REGIME DE PLANTÃO. 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, 19 de julho 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, 19 de julho de 2018. Cláudia Anffe Nunes da 

Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000051-31.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA CLAUDIA FERREIRA DA SILVA (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):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000051-31.2018.8.11.0050. REQUERENTE: LUCIA CLAUDIA FERREIRA 

DA SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos. Dispenso o relatório, nos moldes do artigo 38 da Lei 

9.099/95. DA PRELIMINAR DA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO Alega a 

Promovida, incompetência deste Juízo, tendo em vista a necessidade de 

prova pericial nos presentes autos. Apesar das alegações da Promovida, 

diante da documentação acostada pelas partes, vejo que os autos 

encontra-se maduro para prolação de sentença, além de que em sede de 

Juizados Especiais, são admitidos todos os meios de provas, desde que 

legítimos, como se denota da leitura do art. 32, da Lei nº 9.099/95.motivo 

pelo qual, DEIXO DE ACOLHER A PRELIMINAR ARGUIDA. DECIDO. Nos 

termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao 

julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação 

probatória. Em razão de se tratar de relação de consumo, estando patente 

a hipossuficiência do consumidor, onde as reclamadas estão mais apta a 

provar o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a sua 

procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova 

elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. O ponto crucial da presente ação é que a Promovente 

requer a declaração de inexistência do débito de R$ 5.272,61 (cinco mil 

duzentos e setenta e dois reais e sessenta e hum centavos) referente a 

UNIDADE CONSUMIDORA Nº 6/1282579-0. A Promovida, em sede de 

contestação, alega que a cobrança é devida, uma vez que foi constatada 

uma irregularidade no unidade consumidora da autora. Inicialmente, 

devemos observar que para considerar regular a cobrança a título de 

recuperação de consumo, deve a concessionária obedecer ao disposto 

na Resolução nº 414 da ANEEL. A mencionada Resolução, em seu artigo 

129, § 2º, dispõe: Art. 129 - Na ocorrência de indício de procedimento 

irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para 

sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado 

a menor. (...) § 2º Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou 

àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante 

recibo. Ademais, os documentos juntados com a defesa não são 

suficientes para demonstrar a irregularidade constatada no medidor de 

consumo da UC da parte autora, uma vez que a demandada deixou de 

carrear aos autos laudo técnico exarado pelo INMETRO ou outro órgão 

habilitado, bem como o TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO. Destarte, 

não há como se reconhecer a legalidade da apontada irregularidade, visto 

que a concessionária de energia agiu em desacordo com as normas que 

regem o procedimento por ela adotado. Neste sentido: CONSUMIDOR. 

ENERGIA ELÉTRICA. FATURA EVENTUAL. TERMO DE OCORRÊNCIA SEM 

ASSINATURA DO CONSUMIDOR. COBRANÇA IRREGULAR. 

INOCORRÊNCIA DE SUSPENSÃO DO SERVIÇO OU DE NEGATIVAÇÃO. 

DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 

1. Para que se considere regular a cobrança a título de recuperação de 

consumo, deve a concessionária comprovar que o consumidor foi 

notificado para comparecer ao ato de inspeção do medidor, nos termos da 

Resolução 414 da ANEEL. 2. Dano moral não configurado, porquanto o 

consumidor não teve o serviço de energia suspenso, tampouco seus 

dados inscritos nos cadastros restritivos de crédito. 3. Recurso 

parcialmente provido. (1ª Turma Recursal Temporária dos Juizados 

Especiais Cíveis do Estado de Mato Grosso. Processo nº 

0013883-77.2013.811.0001. Relator: Nelson Dorigatti. Julgado em: 

07/10/2016). Destaquei. No que se refere ao pedido de declaração de 

inexistência da fatura no valor de R$ 5.272,61 (cinco mil duzentos e 

setenta e dois reais e sessenta e hum centavos) referente a UNIDADE 

CONSUMIDORA Nº 1282579-0, vejo que o mesmo merece acolhimento. 

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE, com base no artigo 487, I do Código 

de Processo Civil, a presente demanda, e DECLARO inexistente a relação 

jurídica entre as partes, bem como inexigível o débito no valor de R$ 

5.272,61 (cinco mil duzentos e setenta e dois reais e sessenta e hum 

centavos) referente a UNIDADE CONSUMIDORA Nº 1282579-0. 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, 19 de julho 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, 19 

de julho de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000190-80.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

IRTO CENCI (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO DIAS OAB - MT0014574A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CESAR ADRIANO TONETTO (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: 

1000190-80.2018.8.11.0050. EXEQUENTE: IRTO CENCI EXECUTADO: 

CESAR ADRIANO TONETTO Vistos. Trata-se de ação de RECLAMAÇÃO 

ajuizada por IRTO CENCI em face de CESAR ADRIANO TONETTO ambos 

devidamente qualificados nos autos. A parte autora desistiu da ação, 

conforme consta petição constante no Id.: 14177998. 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, 

23 de JULHO 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, 23 de JULHO de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000164-82.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ARMANDIO KELLER (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WSV MECANICA DIESEL LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARTIDIANA APARECIDA BETONI SILVA OAB - MT0019002A 

(ADVOGADO)

VILSON SOARES FERRO OAB - MT0011830A-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: 

1000164-82.2018.8.11.0050. REQUERENTE: ARMANDIO KELLER 

REQUERIDO: WSV MECANICA DIESEL LTDA - ME Vistos. Dispenso o 

relatório, nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Nos termos do 

artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento 

antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação probatória. 

Aduz a parte Promovente que efetuou junto a Promovida o reparo em 

02(dois) cubos traseiros do seu veículo MERCEDES BENZ 1938-S, PLACA 

KEY 8348. O Promovente afirma que, após passado alguns dias um dos 

cubos apresentou vazamento de óleo, sendo necessário refazer o 

serviço na cidade de Jaciara, desembolsando o valor de R$ 264,00 

(duzentos e sessenta e quatro reais). A Promovida em sua contestação 

alega que propôs ao Promovente a ressarcimento do valor de R$ 264,00 

(duzentos e sessenta e quatro reais), sendo tal proposta recusada pelo 

autor, e que não cometeu ato ilícito não estando presentes os requisitos 

necessários ao dever de indenizar. Resta claro que a Promovida se 

enquadra na categoria de fornecedor de serviços, em conformidade com 

o art.3º do CDC: Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, 

pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes 

despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, 

criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição 

ou comercialização de produtos ou prestação de serviços. (destaque 

nosso) Diante de tais assertivas, e observando que se tratam de relação 

de consumo, devemos analisar o disposto no artigo 14 do Código de 

Defesa do Consumidor: 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. O serviço prestado pela Promovida é legalmente 

protegido pelo Código de Defesa do Consumidor, tendo o Promovente a 

garantia legal de trinta dias para reparação dos serviços prestados de 

forma inadequada, ou seu ressarcimento. Pois bem, de acordo com o meu 

livre convencimento, o Promovente faz jus ao ressarcimento dos 

realizados na cidade de Jaciara. Inerente aos danos morais, tenho que 

não assiste razão a parte Promovente, pois o que houve a ela foi um mero 

desconforto/aborrecimento. A vida nos reserva alguns pequenos 

transtornos que podem se agravar ou atenuar, dependendo do nosso 

comportamento. Em meu entender, os fatos descritos nos autos, por si só, 

não gera danos morais. O dano moral é exteriorizado por condutas que 

diminui a personalidade, ou desmoraliza os dotes do ser humano, assim 

definidos por Maria Helena Diniz, in “Curso de Direito Civil Brasileiro”, 7º 

volume, Responsabilidade Civil, editora Saraiva, pág. 67/68. (destaquei e 

negritei). A jurisprudência é pacífica que só a dor real e profunda enseja 

danos morais, não meros aborrecimentos ou desgastes emocionais: Nem 

todo aborrecimento, insegurança ou desgaste emocional é indenizável a 

título de danos morais, sendo necessário que o sofrimento experimentado 

pela vítima seja profundo e contundente. (TAMG - Embargos Declaratórios 

- 0241244-2/01241244-2 - Publ. DJ 29.08.98 - fonte: Informa Jurídico). 

(grifei e negritei). O incômodo, que passou o Promovente pelo fato de ter 

que refazer os serviços mecânicos, em meu entender, constitui mero 

aborrecimento, não suficiente para gerar danos morais. Assim, o mero 

incômodo, o desconforto, o enfado decorrentes de alguma circunstância e 

que o homem médio tem de suportar em razão de viver em sociedade, não 

servem para que sejam concedidas indenizações, e não restou em 

nenhum momento comprovado que a parte autora tenha sofrido qualquer 

tipo de coação ou humilhação, bem como tenha deixado de auferir lucros 

com a conserto do veículo. Portanto, a reclamante não faz jus ao dano 

moral pleiteado. Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE, com 

base o artigo 356, II do Código de Processo Civil, a presente demanda, 

para CONDENAR a promovida ao ressarcimento do valor de R$ 264,00 

(duzentos e sessenta e quatro reais) a parte Autora, acrescido de juros 

de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária 

pelo INPC, a contar da publicação desta sentença. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios , por não serem cabíveis nesta 

fase (artigo 54 e 55, da Lei nº 9099/95). 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 dos Parecis, nos termos do Artigo 40 da Lei 

9099/95. Campo Novo dos Parecis, 23 de julho 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, 23 de julho de 2018. 

Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000185-58.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZA CAROLINA DA SILVA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELOIZIO OLIVEIRA SILVA OAB - MT21011/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO OAB - MG103082 (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: 

1000185-58.2018.8.11.0050. REQUERENTE: TEREZA CAROLINA DA 

SILVA OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A 

Vistos. Dispenso o relatório, nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. 

DECIDO. Nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

passo ao julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade de 

dilação probatória. O ponto crucial da presente ação é que a Promovente 

tem o fito de ver declarado inexistente os débitos que estão sendo 

cobrados pela Promovida, pugnando ao final por indenização por danos 

morais. A Promovida, em sede de contestação, alega que não praticou ato 

ilícito, agindo dentro do exercício regular do direito, pois a Promovente 
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efetuou a contratação de diversos empréstimos junto a instituição 

financeira. Inicialmente, devemos observar que a Promovente não 

apresentou Impugnação quanto aos fatos e documentos apresentados 

pela Promovida na peça contestatória. Analisando com acuidade o material 

colacionado nos autos, verifico que, não assiste razão a Promovente. 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. Assim, tenho 

que a Promovente não logrou êxito em demonstrar os fatos constitutivos 

do seu direito, conforme preconiza o Código de Processo Civil: Artigo 373. 

O ônus da prova incumbe: I – ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu 

direito; ... No que se refere ao fato em que se funda a pretensão, vigora a 

regra do artigo 373, I, do CPC, exigindo do autor sua plena demonstração, 

sob pena de improcedência da reclamação. A Promovida, em sede de 

contestação, trouxe aos autos documentos que comprovam a contratação 

dos empréstimos consignados pela Promovente; tais como, documento 

pessoal igual ao apresentado na peça inicial, bem como contrato de 

empréstimos devidamente assinados, sendo as assinaturas convergentes 

com a constante na procuração e declaração de hipossuficiência. Pois 

bem, de acordo com o meu livre convencimento, observo que a maneira 

mais ajustada para resolução da lide é a IMPROCEDÊNCIA da presente 

ação. Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, I do Código de Processo 

Civil, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados pela parte autora. 

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, 23 de julho 

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, 23 

de julho de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000301-64.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

EDEMAR LUIZ TAMIOZZO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CELESTINO BATISTA NETO OAB - MT0011367A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ceres Bilate Baracat OAB - MT0012869A (ADVOGADO)

ERIK JUNIOR NEVES BARACAT OAB - MT0018525A (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 

nº 1000301-64.2018.8.11.0050 REQUERENTE: EDEMAR LUIZ TAMIOZZO 

REQUERIDO: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 

Vistos. Dispenso o relatório, nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. 

Decido. A parte reclamante ajuizou a presente demanda e, devidamente 

intimada, não compareceu a audiência de conciliação. Sendo assim, julgo 

extinto o presente feito, sem resolução de mérito, em face da ausência da 

parte reclamante à audiência para a qual foi regularmente intimada, nos 

termos do art. 51, I da Lei n. 9.099/95. Ante o exposto, o prazo recursal 

correrá em cartório, independentemente de intimação. Isento de custas e 

despesas processuais. Sentença Publicada no PJE. Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas necessárias. 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, 23 de julho 

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, 23 

de julho de 2018 . Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000079-96.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

IVONE CENCI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO DE CAMPOS OAB - MT0008967A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BRAGA SANTANA (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: 

1000079-96.2018.8.11.0050. EXEQUENTE: IVONE CENCI EXECUTADO: 

AMANDA BRAGA SANTANA 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. 13958283 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, 18 de JULHO 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, 18 de JULHO 

de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000429-21.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANE TELES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(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: 

1000429-21.2017.8.11.0050. REQUERENTE: DAIANE TELES DOS SANTOS 

REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA 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. 14032197 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, 18 de 

JULHO 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, 18 de JULHO de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000311-11.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ANY CAROLINI DOS SANTOS REIS (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

MYLLENA GUIZARDI TRINDADE MONTEIRO BASTOS OAB - MT0009445A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO OAB - MT0015104S-A 

(ADVOGADO)

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: 

1000311-11.2018.8.11.0050. REQUERENTE: ANY CAROLINI DOS SANTOS 

REIS REQUERIDO: INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA 

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. 14085604 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, 18 de JULHO 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, 18 de JULHO de 2018. Cláudia Anffe Nunes da 

Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000291-20.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

WIEHL & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TATIANE DE OLIVEIRA SOARES (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: 

1000291-20.2018.8.11.0050. REQUERENTE: WIEHL & CIA LTDA - EPP 

REQUERIDO: TATIANE DE OLIVEIRA SOARES Vistos. Dispenso o relatório, 

nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Em análise dos autos os 

autos, vê-se que a Promovida, apesar de devidamente citada (Id.: 

13729419), não compareceu à audiência de conciliação e nem apresentou 

justificativa plausível. Desta forma, não tendo sido sequer alegado motivo 

de força maior ou impedimento escusável para a ausência da Promovida 

na audiência de conciliação, DECLARO sua revelia, nos termos do artigo 

20 da Lei nº 9.099/95. Nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não haver 

necessidade de dilação probatória. Pois bem. A presente ação funda-se 

na cobrança de título executivo extrajudicial no valor total de R$ 1.013,09 

(hum mil e treze reais e nove centavos), representados pelas duplicatas 

acostados no Id.: 13264515. 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. No esteio do artigo 206, §5º, I do 

Código Civil, o prazo prescricional para cobrança de dívidas 

representadas por instrumento particular é de 5(cinco) anos, portanto, a 

presente ação não resta alcançada pelo instituto da prescrição. Por não 

constar nos autos documentos que motive a alteração do convencimento, 

presumido pela legislação processual, é de rigor proceder ao pedido 

pleiteado pelo Promovente. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE, com 

base no artigo 487, I do Código de Processo Civil, a presente demanda, e 

CONDENO, a parte Promovida DEON PROCESSAMENTO DE SERVIÇOS 

LTDA ( PIRACANJU PARTICIPAÇÕES – ME) a pagar ao Promovente, o valor 

de R$ 1.013,09 (hum mil e treze reais e nove centavos), acrescido de 

juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção 

monetária pelo INPC, a contar da publicação desta sentença. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios , por não serem cabíveis nesta 

fase (artigo 54 e 55, da Lei nº 9099/95). 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 dos Parecis, nos termos do Artigo 40 da Lei 

9099/95. Campo Novo dos Parecis, 18 de julho 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, 18 de julho de 2018. 

Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000296-42.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO DOS SANTOS FARIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA SANTANA DE OLIVEIRA OAB - MT9879/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

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 

nº 1000296-42.2018.8.11.0050 REQUERENTE: LEANDRO DOS SANTOS 

FARIAS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Dispenso o relatório, nos moldes 

do artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. A parte reclamante ajuizou a 

presente demanda e, devidamente intimada, não compareceu a audiência 

de conciliação. Sendo assim, julgo extinto o presente feito, sem resolução 

de mérito, em face da ausência da parte reclamante à audiência para a 

qual foi regularmente intimada, nos termos do art. 51, I da Lei n. 9.099/95. 

Ante o exposto, o prazo recursal correrá em cartório, independentemente 

de intimação. Isento de custas e despesas processuais. Sentença 

Publicada no PJE. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as 

baixas necessárias. 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, 18 de julho 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, 18 

de julho de 2018 . Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000309-41.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIANA DE SOUZA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO 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 

nº 1000309-41.2018.8.11.0050 REQUERENTE: SEBASTIANA DE SOUZA 

SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Dispenso o relatório, nos moldes do 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. A parte reclamante ajuizou a presente 

demanda e, devidamente intimada, não compareceu a audiência de 

conciliação. Sendo assim, julgo extinto o presente feito, sem resolução de 

mérito, em face da ausência da parte reclamante à audiência para a qual 

foi regularmente intimada, nos termos do art. 51, I da Lei n. 9.099/95. Ante 

o exposto, o prazo recursal correrá em cartório, independentemente de 

intimação. Isento de custas e despesas processuais. Sentença Publicada 

no PJE. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas 

necessárias. Submeto o projeto de sentença para HOMOLOGAÇÃO da 

Excelentíssima Senhora Doutora Juíza do Juizado Especial Cível da 
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Comarca de Campo Novo dos Parecis, nos termos do Artigo 40 da Lei 

9099/95. Campo Novo dos Parecis, 18 de julho 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, 18 de julho de 

2018 . Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000324-10.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ERIVAN SANTOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO MARTINS DE SOUZA BARBOZA OAB - MT20521/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD 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 

nº 1000324-10.2018.8.11.0050 REQUERENTE: ERIVAN SANTOS DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos. Dispenso o relatório, nos 

moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. A parte reclamante ajuizou a 

presente demanda e, devidamente intimada, não compareceu a audiência 

de conciliação. Sendo assim, julgo extinto o presente feito, sem resolução 

de mérito, em face da ausência da parte reclamante à audiência para a 

qual foi regularmente intimada, nos termos do art. 51, I da Lei n. 9.099/95. 

Ante o exposto, o prazo recursal correrá em cartório, independentemente 

de intimação. Isento de custas e despesas processuais. Sentença 

Publicada no PJE. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as 

baixas necessárias. 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, 18 de julho 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, 18 

de julho de 2018 . Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000466-48.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DE CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

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 

nº 1000466-48.2017.8.11.0050 REQUERENTE: MARIA JOSE DE CASTRO 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Dispenso o relatório, nos moldes do artigo 

38 da Lei 9.099/95. Decido. A parte reclamante ajuizou a presente 

demanda e, devidamente intimada, não compareceu a audiência de 

conciliação. Sendo assim, julgo extinto o presente feito, sem resolução de 

mérito, em face da ausência da parte reclamante à audiência para a qual 

foi regularmente intimada, nos termos do art. 51, I da Lei n. 9.099/95. Ante 

o exposto, o prazo recursal correrá em cartório, independentemente de 

intimação. Isento de custas e despesas processuais. Sentença Publicada 

no PJE. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas 

necessárias. 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, 18 de julho 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, 18 de julho de 

2018 . Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000513-22.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

KARINA PARABA VELOSO DO PRADO 72028076100 (REQUERENTE)

EDSON RIBEIRO DO PRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE APARECIDA BIAVA DE PAIVA OAB - MT0011460A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ GUSTAVO REBELATO MOUSQUER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDA PRUFER MOUSQUER OAB - RS87179 (ADVOGADO)

LUIZ GUSTAVO REBELATO MOUSQUER OAB - RS90294 (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 

nº 1000513-22.2017.8.11.0050 REQUERENTE: KARINA PARABA VELOSO 

DO PRADO 72028076100, EDSON RIBEIRO DO PRADO REQUERIDO: LUIZ 

GUSTAVO REBELATO MOUSQUER Vistos. Dispenso o relatório, nos 

moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. A parte reclamante ajuizou a 

presente demanda e, devidamente intimada, não compareceu a audiência 

de conciliação. Sendo assim, julgo extinto o presente feito, sem resolução 

de mérito, em face da ausência da parte reclamante à audiência para a 

qual foi regularmente intimada, nos termos do art. 51, I da Lei n. 9.099/95. 

Ante o exposto, o prazo recursal correrá em cartório, independentemente 

de intimação. Isento de custas e despesas processuais. Sentença 

Publicada no PJE. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as 

baixas necessárias. 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, 18 de julho 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, 18 

de julho de 2018 . Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000332-21.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO DE CAMPOS OAB - MT0008967A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ICATU SEGUROS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT0011660A-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: 

1000332-21.2017.8.11.0050. REQUERENTE: VANESSA DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: ICATU SEGUROS 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. 14108857 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, 18 de JULHO 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, 18 de JULHO 

de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito
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Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000260-34.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

DARCI CLENIO STIVANI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUELINE RAFAGNIN MARQUES OAB - MT0015499A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(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: 

1000260-34.2017.8.11.0050. REQUERENTE: DARCI CLENIO STIVANI 

REQUERIDO: AYMORE 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. 14142792 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, 18 de JULHO 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, 18 de JULHO de 2018. Cláudia Anffe Nunes da 

Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000198-57.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR RIBEIRO MAIA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CADORE BIDOIA & CIA LTDA (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: 

1000198-57.2018.8.11.0050. REQUERENTE: VALDIR RIBEIRO MAIA 

REQUERIDO: CADORE BIDOIA & CIA LTDA Vistos. Dispenso o relatório, 

nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Compulsando os autos, 

vejo que fora distribuído erroneamente perante este Juizado Especial, 

conforme certidão acostada no Id.: 12683957. Ante o exposto, JULGO 

EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 

51, III, da Lei nº 9.099/95. 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, 18 de julho 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, 18 de julho de 2018. Cláudia Anffe Nunes da 

Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000026-18.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO NORTE LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INDIAMARA CONCI OAB - MT0010888A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BELTINO JOSE FERREIRA BONFIM (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: 

1000026-18.2018.8.11.0050. EXEQUENTE: AUTO POSTO NORTE LTDA - 

EPP EXECUTADO: BELTINO JOSE FERREIRA BONFIM Vistos. Trata-se de 

ação de RECLAMAÇÃO ajuizada por AUTO POSTO NORTE LTDA - EPP em 

face de BELTINO JOSE FERREIRA BONFIM, ambos devidamente 

qualificados nos autos. No decorrer do procedimento a parte Exequente 

informou o integral cumprimento da obrigação exequenda, conforme Id.: 

13153867. Isto posto, JULGO EXTINTA POR SENTENÇA A EXECUÇÃO com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 924, II, do Código de Processo 

Civil, e DETERMINO o desbloqueio judicial do Veículo FIAT UNO MILLE 

ECONOMY, placa HTJ 8861, RENAVAN 00167491091, CAMPO GRANDE – 

MS. Expeça-se o necessário. Sem custas processuais a teor do disposto 

no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Sentença Publicada no DJE. Transitada em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas necessárias. 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, 18 de JULHO 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, 18 de JULHO de 2018. Cláudia Anffe Nunes da 

Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000111-04.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ITACIR CAMILO ROMBALDI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDECIR RIBEIRO RODRIGUES (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: 

1000111-04.2018.8.11.0050. REQUERENTE: ITACIR CAMILO ROMBALDI 

REQUERIDO: VALDECIR RIBEIRO RODRIGUES Vistos. Trata-se de ação de 

RECLAMAÇÃO ajuizada por ITACIR CAMILO ROMBALDI em face de 

VALDECIR RIBEIRO RODRIGUES ambos devidamente qualificados nos 

autos. A parte autora desistiu da ação, conforme consta petição 

constante no Id.: 13411285. 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, 18 de JULHO 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, 18 

de JULHO de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000323-59.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

HADAN JANDERSON SAMULEWSKI (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):
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CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000323-59.2017.8.11.0050. REQUERENTE: HADAN JANDERSON 

SAMULEWSKI REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Dispenso o relatório, nos 

moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. DA PRELIMINAR DA FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR/ AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA Alega a 

Promovida, que a presente ação deve ser extinta, tendo em vista que a 

Promovente não demonstrou a busca via administrativa para solução do 

problema, não podendo falar em resistência da parte promovida. Apesar 

das alegações da Promovida, não é obrigatório a tentativa de solução 

administrativa para o deslinde da causa, pois o cerne da lide é a 

negativação do nome da autora sendo assim, os autos encontra-se 

maduro para prolação de sentença, motivo pelo qual, DEIXO DE ACOLHER 

A PRELIMINAR ARGUIDA. DECIDO. Nos termos do artigo 355, inciso I, do 

Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não 

haver necessidade de dilação probatória. Em razão de se tratar de relação 

de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, em que 

as reclamadas estão mais apta a provar o insucesso da demanda do que 

àquele a demonstrar a sua procedência, aplica-se a inversão do ônus da 

prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar 

equilíbrio na relação processual. O Promovente tem o fito de ver declarado 

inexistente o débito de R$ 355,79 (TREZENTOS E CINQUENTA E CINCO 

REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS), bem como indenização por danos 

morais. A análise dos documentos acostados na exordial permite 

constatar que o registro dos dados do autor com referência a negativação 

em apreço nos órgãos de proteção ao crédito se deu por solicitação da 

requerida, por débito que a reclamante afirma desconhecer. Verifico assim 

que se desincumbiu do ônus probatório quanto aos fatos constitutivos de 

seu direito. A Promovida, em sede de contestação, não trouxe aos autos 

documentos que comprovam a adesão aos serviços de telefonia pelo 

Promovente; tais como, contrato de adesão ao serviço de telefonia, 

extratos de fatura de cobranças endereçadas ao Promovente, dentre 

outros. 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. Assim, tenho que o Promovente logrou êxito em 

demonstrar os fatos constitutivos do seu direito. O ônus de prova acerca 

da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do 

Autor é da parte Ré, consoante art. 373, II, CPC: Art. 373. O ônus da prova 

incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, 

quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito 

do autor. Nesse sentido, observo que o Promovido, apesar de contestar 

os fatos narrados na inicial, deixou de demonstrar fatos impeditivos, 

modificativos ou extintivos do direito do Promovente, ônus que lhe 

incumbia nos moldes do artigo 373, II, do CPC c/c artigo 6º, VIII do Código 

de Defesa do Consumidor. De outro lado, a falha na prestação de serviço 

resta caracterizada no presente caso, pois é fato incontroverso nos autos 

que não há relação jurídica/comercial entre as partes. Pois bem, de acordo 

com o meu livre convencimento, observo que a maneira mais ajustada 

para resolução da lide é a declaração de inexistente do débito no valor R$ 

355,79 (trezentos e cinquenta e cinco reais e setenta e nove centavos), 

com data de inclusão em 14/05/2013. Conforme dispõe o artigo 186 do 

Código Civil, temos que: “Aquele que, por ação ou omissão voluntária, 

negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda 

que exclusivamente moral, comete ato ilícito”. No esteio, o art. 927 do 

Código Civil, aduz: “Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica 

obrigado a repará-lo”. No que tange os danos morais, verifico que o direito 

também milita em favor do Promovente; assim o é porque, ante ao 

desrespeito ao consumidor que experimenta verdadeira via crucis na 

tentativa de fazer valer seus diretos já consagrados por lei, cujas 

soluções deveriam ser rotineiras entre os fornecedores de serviços para 

com seus consumidores. Demonstrada a relação de causalidade entre a 

conduta do agente e o dano sofrido pela parte Promovente, resta fixar o 

quantum indenizatório. No que pertine ao quantum a ser indenizado, 

entendo que, neste caso, tal valor deve ser fixado analisando-se 

primordialmente a função de repreensão de atitudes arbitrárias, além dos 

abalos morais e/ou financeiros suportado pela parte Promovente, 

evitando-se, assim, enriquecimento ilícito, bem como a condição 

econômico/social da parte Promovida, a fim de coibir práticas dessa 

natureza. Insta salientar, ainda, o posicionamento jurídico adotado pela 

Jurisprudência pátria para a caracterização do dano moral, como se vê: 

“Dano moral puro – Caracterização – Sobrevindo, em razão do ato ilícito, 

perturbação nas relações psíquicas, na tranqüilidade, nos sentimentos e 

nos afetos de uma pessoa, configura-se o dano moral, passível de 

indenização.” (STJ – 4ª T. – Resp – Rel. Barros Monteiro – j. em 18/02/92 – 

RSTJ 34/285) A indenização por dano moral deve representar para a 

vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento 

impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para 

proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique 

um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante 

no causador do mal a fim de dissuadi-lo de novo atentado. Ademais, é 

pacífico o entendimento doutrinário e jurisprudencial que, em se tratando 

de dano moral puro, como é o caso em tela, não é necessária a 

comprovação de sua extensão, bastando, para caracterizá-lo, a 

demonstração do nexo causal entre o evento danoso e a culpa, o que, a 

meu ver, restou devidamente caracterizado. Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTE, com base no artigo 487, I do Código de Processo Civil, a 

presente demanda, e: A) DECLARO inexistente o débito no valor R$ 

355,79 (trezentos e cinquenta e cinco reais e setenta e nove centavos), 

com data de inclusão em 14/05/2013. B) CONDENO, a Promovida ao 

pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por 

danos morais, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês desde o 

evento danoso (Súmula nº 54 do STJ), e correção monetária pelo INPC a 

partir da data da publicação desta sentença. Ato contínuo, INTIME-SE A 

PROMOVIDA para que, no prazo de 05 (cinco) dias, proceda a exclusão 

do nome da Promovente dos órgãos de proteção ao crédito, apenas no 

que se refere ao débito discutido nestes autos, sob pena de aplicação de 

multa diária, em caso de descumprimento, a qual desde já fixo no valor de 

R$ 200,00 (duzentos reais), com incidência a partir do 6º dia contados do 

recebimento desta intimação, limitando-se ao teto do Juizado. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta 

fase (artigo 54 e 55, da Lei nº 9099/95). 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 dos Parecis, nos termos do Artigo 40 da Lei 

9099/95. Campo Novo dos Parecis, 23 de julho 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, 23 de julho de 2018. 

Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000058-23.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

JARLEY FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISABETE APARECIDA BASSANI OAB - MT0017446A-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):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000058-23.2018.8.11.0050. REQUERENTE: JARLEY FERREIRA DA SILVA 

REQUERIDO: OI S.A Vistos. Dispenso o relatório, nos moldes do artigo 38 

da Lei 9.099/95. DECIDO. Nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não haver 

necessidade de dilação probatória. Em razão de se tratar de relação de 

consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde as 

reclamadas estão mais apta a provar o insucesso da demanda do que 

àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a 

inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. A presente ação funda-se 

na alegação de cobrança indevida dos valores de R$ 204,94 (duzentos e 

quatro reais, noventa e quatro centavos) e R$ 211,40 (duzentos e onze 
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reais, quarenta centavos), com vencimentos em 02/09/2017 e 02/10/2017, 

referente ao telefone fixo sob o número 65 3332-2955. O Promovente 

pugna pela declaração de inexistência de débito e condenação do 

reclamado ao pagamento de indenização por danos morais. A Promovida 

em sua contestação alega que a cobrança é legitima, não fazendo jus o 

autor aos pedidos constantes na inicial. O ônus de prova acerca da 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Autor é 

da parte Ré, consoante art. 373, II, CPC: Art. 373. O ônus da prova 

incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, 

quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito 

do autor. No presente caso, ainda que havendo fraude, não exime a 

empresa da responsabilidade pela reparação dos danos decorrentes da 

prestação de serviço comprovadamente defeituoso, em face da incidência 

da teoria do risco do empreendimento ou risco da atividade profissional, 

que rege as relações de consumo. O artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva 

quanto aos danos causados ao consumidor, independentemente da 

existência de culpa, em razão da teoria do risco da atividade que 

desempenha. A Promovida não agiu com a cautela necessária para 

condução dos seus serviços, deixou de ser diligente na condução de 

seus negócios, devendo, portanto, ser responsabilizada pelos danos 

causados, pois a falha nas cautelas da empresa cooperou, de forma 

decisiva, para com a ocorrência dos fatos. No que se refere ao pedido de 

anulação do negócio jurídico e declaração de inexigibilidade da dívida, 

tenho que o mesmo merece acolhimento. Em contrapartida, no tocante a 

alegação de dano moral, tenho que não assiste razão a parte Promovente, 

pois o que houve foi um mero desconforto/aborrecimento. A vida nos 

reserva alguns pequenos transtornos que podem se agravar ou atenuar, 

dependendo do nosso comportamento. Em meu entender, os fatos 

descritos nos autos, por si só, não gera danos morais. O dano moral é 

exteriorizado por condutas que diminui a personalidade, ou desmoraliza os 

dotes do ser humano, assim definidos por Maria Helena Diniz, in “Curso de 

Direito Civil Brasileiro”, 7º volume, Responsabilidade Civil, editora Saraiva, 

pág. 67/68. (destaquei e negritei). A jurisprudência é pacífica que só a dor 

real e profunda enseja danos morais, não meros aborrecimentos ou 

desgastes emocionais: Nem todo aborrecimento, insegurança ou desgaste 

emocional é indenizável a título de danos morais, sendo necessário que o 

sofrimento experimentado pela vítima seja profundo e contundente. (TAMG 

- Embargos Declaratórios - 0241244-2/01241244-2 - Publ. DJ 29.08.98 - 

fonte: Informa Jurídico). (grifei e negritei). O incômodo, que passou o 

Promovente pela cobrança de um plano que fora anteriormente contratado 

por terceiros, em meu entender, constitui mero aborrecimento, não 

suficiente para gerar danos morais. Assim, o mero incômodo, o 

desconforto, o enfado decorrentes de alguma circunstância e que o 

homem médio tem de suportar em razão de viver em sociedade, não 

servem para que sejam concedidas indenizações, e não restou em 

nenhum momento comprovado que a parte autora tenha sofrido qualquer 

tipo de coação ou humilhação nas cobranças efetuadas pela parte 

reclamada. Portanto, o reclamante não faz jus ao dano moral pleiteado. 

Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE, com base o artigo 

356, II do Código de Processo Civil, a presente demanda, e DECLARO 

inexistente a relação jurídica entre as partes, bem como inexigível o débito 

no valor de R$ 204,94 (duzentos e quatro reais, noventa e quatro 

centavos) e R$ 211,40 (duzentos e onze reais, quarenta centavos), com 

vencimentos em 02/09/2017 e 02/10/2017, referente ao telefone fixo sob o 

número 65 3332-2955. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (artigo 54 e 55, da Lei nº 

9099/95). 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 dos Parecis, nos 

termos do Artigo 40 da Lei 9099/95. Campo Novo dos Parecis, 24 de julho 

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, 24 

de julho de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000037-47.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAM EDNA ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO MEDEIROS DA SILVA OAB - MT0005423A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

LG ELECTRONICS DA AMAZONIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARMANDO SILVA BRETAS OAB - PR31997 (ADVOGADO)

FERNANDO ROSENTHAL OAB - SP0146730A (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: 

1000037-47.2018.8.11.0050. REQUERENTE: MIRIAM EDNA ANDRADE 

REQUERIDO: GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS LTDA, LG ELECTRONICS DA AMAZONIA LTDA 

Vistos. Dispenso o relatório, nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. 

DECIDO. Nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

passo ao julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade de 

dilação probatória. O ponto crucial da presente ação é que a Promovente 

tem o fito de ver-se ressarcida dos prejuízos causados pelas Promovidas, 

haja vista que efetuou a compra de um aparelho celular da marca LG, 

modelo LED FULL HD USB HDMI MODO HOTEL 43LW300C, no valor de R$ 

1.999,00 (hum mil novecentos e noventa e nove reais), conforme NF 

139994, sendo que, após cerca de um ano de uso, o aparelho apresentou 

defeito. Aduz a parte Promovente, em síntese, que após constatar o 

defeito no produto, procurou a 1ª Promovida no dia 21/10/2017, onde foi 

orientada que o produto deveria ser encaminhado a assistência técnica da 

Promovida LG. Ressalta, entretanto, que não obteve êxito, pois as 

Promovidas alegam que o aparelho televisor não tem mais garantia por 

mau uso (oxidação). Motivo pelo qual postula pela restituição dos valores 

pagos na aquisição do novo aparelho televisor no valor de R$ 2.638,80 

(dois mil seiscentos e trinta e oito reais e oitenta centavos), bem como pela 

condenação da parte reclamada em danos morais. As Promovidas, em 

sede de contestação, alega que os técnicos especializados analisaram o 

televisor e detectaram que houve oxidação por mau usso, causa 

excludente de garantia. Analisando com acuidade o material colacionado 

nos autos, verifico que, não assiste razão a Promovente. 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. Primeiramente, 

cumpre-me ressaltar que não foi colacionado aos autos pelo Promovente 

qualquer documento que comprove que procurou a assistência técnica 

dentro da vigência da garantia contratual, o LAUDO ANEXADO NO ID.: 

11391036, atesta que a Promovente procurou a assistência técnica em 

27/10/2017, após passados um ano da aquisição do produto. Assim, tenho 

que o Promovente não logrou êxito em demonstrar os fatos constitutivos 

do seu direito, conforme preconiza o Código de Processo Civil: Artigo 373. 

O ônus da prova incumbe: I – ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu 

direito; ... No que se refere ao fato em que se funda a pretensão, vigora a 

regra do artigo 373, I, do CPC, exigindo do autor sua plena demonstração, 

sob pena de improcedência da reclamação. Pois bem, de acordo com o 

meu livre convencimento, observo que a maneira mais ajustada para 

resolução da lide é a IMPROCEDÊNCIA do pedido de restituição dos 

valores pagos pela Promovente. Outrossim, no que tange os danos 

morais, verifico que não basta o simples desapontamento ou dissabor. 

Para que haja o dever de indenizar, necessitaria 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 individuo. Nesse sentido, não resta presente o dano moral, diante 

da falta de nexo de causalidade que interligue as Promovidas ao dever de 

indenizar a Promovente. Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE a presente 

RECLAMAÇÃO, com fulcro no artigo 487, I do Código de Processo Civil, 

diante da ausência de dano moral, bem como, diante do reconhecimento 

da culpa exclusiva do Promovente, não tendo direito à restituição do valor 

pago. Sem custas processuais e honorários advocatícios , por não serem 

cabíveis nesta fase (artigo 54 e 55, da Lei nº 9099/95). Sentença 

Publicada no PJE. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações pertinentes. Submeto o projeto de sentença para 
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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, 23 de julho 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, 23 

de julho de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000136-51.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE DA SILVA THOMAZ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EBAZAR.COM.BR. LTDA (EXECUTADO)

ALESSANDRA DELFINO OMEKI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EMANUEL DANIALLEN DO AMARAL GOMES OAB - MT0018323A 

(ADVOGADO)

EDUARDO CHALFIN OAB - MT0020332S (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: 

1000136-51.2017.8.11.0050. EXEQUENTE: MARLENE DA SILVA THOMAZ 

EXECUTADO: ALESSANDRA DELFINO OMEKI, EBAZAR.COM.BR. LTDA 

Vistos. Dispenso o relatório, nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. 

DECIDO. Trata-se de RECLAMAÇÃO proposta por MARLENE DA SILVA 

THOMAZ em face ALESSANDRA DELFINO OMEKI E EBAZAR.COM.BR 

LTDA, ambas partes qualificadas nos autos em epígrafe. O 

prosseguimento regular do feito restou obstaculizado em razão da inércia 

da parte reclamante. Intimada para dar prosseguimento ao feito, a parte 

reclamante quedou-se inerte, consoante certidão inclusa (Id.: 13506628). 

Por não promover os atos e diligências que lhe competiam, a parte autora 

abandonou a causa, ocasionando a paralisação do feito. Cumpre ressaltar 

que a extinção do processo independe, em qualquer hipótese, de prévia 

intimação pessoal das partes, nos termos do artigo 51, §1º, da Lei nº 

9.099/95. Tendo em vista a desídia processual da parte autora, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 

51, § 1º, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 485, III, do Código de Processo Civil. 

Sem custas processuais a teor do disposto no artigo 55 da Lei nº 

9.099/95. Sentença Publicada no DJE. 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, 24 de JULHO 

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, 24 

de JULHO de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010072-20.2013.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

JUNQUEIRA MATERIAIS E CONSTRUCAO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA LUZIA KRAVELIM (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: 

8010072-20.2013.8.11.0050. EXEQUENTE: JUNQUEIRA MATERIAIS E 

CONSTRUCAO LTDA - ME EXECUTADO: MARCIA LUZIA KRAVELIM 

Vistos. Dispenso o relatório, nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. 

DECIDO. Trata-se de RECLAMAÇÃO proposta por JUNQUEIRA MATERIAIS 

E CONSTRUÇÃO LTDA - ME em face MARCIA LUZIA KRAVELIM, ambas 

partes qualificadas nos autos em epígrafe. O prosseguimento regular do 

feito restou obstaculizado em razão da inércia da parte reclamante. 

Intimada para dar prosseguimento ao feito, a parte reclamante quedou-se 

inerte, consoante certidão inclusa (Id.: 13506740). Por não promover os 

atos e diligências que lhe competiam, a parte autora abandonou a causa, 

ocasionando a paralisação do feito. Cumpre ressaltar que a extinção do 

processo independe, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal 

das partes, nos termos do artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. Tendo em 

vista a desídia processual da parte autora, JULGO EXTINTO O PROCESSO 

SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 51, § 1º, da Lei nº 

9.099/95 c/c artigo 485, III, do Código de Processo Civil. Sem custas 

processuais a teor do disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Sentença 

Publicada no DJE. 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, 24 de JULHO 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, 24 

de JULHO de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000006-27.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

MEIRE DINIZ DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERS DE ALMEIDA FERREIRA OAB - MT0019085A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (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: 

1000006-27.2018.8.11.0050. REQUERENTE: MEIRE DINIZ DE LIMA 

REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos. Dispenso o relatório, nos moldes do 

artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Trata-se de RECLAMAÇÃO proposta 

por MEIRE DINIZ DE LIMA em face FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I, ambas partes qualificadas nos 

autos em epígrafe. O prosseguimento regular do feito restou obstaculizado 

em razão da inércia da parte reclamante. Intimada para dar 

prosseguimento ao feito, a parte reclamante quedou-se inerte, consoante 

certidão inclusa (Id.: 13506904). Por não promover os atos e diligências 

que lhe competiam, a parte autora abandonou a causa, ocasionando a 

paralisação do feito. Cumpre ressaltar que a extinção do processo 

independe, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das partes, 

nos termos do artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. Tendo em vista a desídia 

processual da parte autora, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 51, § 1º, da Lei nº 9.099/95 

c/c artigo 485, III, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais a 

teor do disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Sentença Publicada no 

DJE. 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, 24 de JULHO 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, 24 

de JULHO de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000175-48.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ELISABETE APARECIDA BASSANI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISABETE APARECIDA BASSANI OAB - MT0017446A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SIDNEIA PEREIRA DE SOUZA (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: 

1000175-48.2017.8.11.0050. EXEQUENTE: ELISABETE APARECIDA 

BASSANI EXECUTADO: SIDNEIA PEREIRA DE SOUZA Vistos. Dispenso o 

relatório, nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Trata-se de 

RECLAMAÇÃO proposta por ELISABETE APARECIDA BASSANI em face 
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SIDNEIA PEREIRA DE SOUZA, ambas partes qualificadas nos autos em 

epígrafe. O prosseguimento regular do feito restou obstaculizado em 

razão da inércia da parte reclamante. Intimada para dar prosseguimento ao 

feito, a parte reclamante quedou-se inerte, consoante certidão inclusa (Id.: 

13507230). Por não promover os atos e diligências que lhe competiam, a 

parte autora abandonou a causa, ocasionando a paralisação do feito. 

Cumpre ressaltar que a extinção do processo independe, em qualquer 

hipótese, de prévia intimação pessoal das partes, nos termos do artigo 51, 

§1º, da Lei nº 9.099/95. Tendo em vista a desídia processual da parte 

autora, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fulcro no artigo 51, § 1º, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 485, III, do Código de 

Processo Civil. Sem custas processuais a teor do disposto no artigo 55 da 

Lei nº 9.099/95. Sentença Publicada no DJE. 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, 

24 de JULHO 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, 24 de JULHO de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010040-10.2016.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

EDITORA DISTRIBUIDORA SAVOY LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA APARECIDA BORTOLOTO PAULINO OAB - SP0191768A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SAMUEL FRANCISCO DE LIMA SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

8010040-10.2016.8.11.0050. EXEQUENTE: EDITORA DISTRIBUIDORA 

SAVOY LTDA - ME EXECUTADO: SAMUEL FRANCISCO DE LIMA SANTOS 

Vistos. Dispenso o relatório, nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. 

DECIDO. Trata-se de RECLAMAÇÃO proposta por EDITORA 

DISTRIBUIDORA SAVOY LTDA em face SAMUE FRANCISCO DE LIMA 

SANTOS, ambas partes qualificadas nos autos em epígrafe. O 

prosseguimento regular do feito restou obstaculizado em razão da inércia 

da parte reclamante. Intimada para dar prosseguimento ao feito, a parte 

reclamante quedou-se inerte, consoante certidão inclusa (Id.: 13507331). 

Por não promover os atos e diligências que lhe competiam, a parte autora 

abandonou a causa, ocasionando a paralisação do feito. Cumpre ressaltar 

que a extinção do processo independe, em qualquer hipótese, de prévia 

intimação pessoal das partes, nos termos do artigo 51, §1º, da Lei nº 

9.099/95. Tendo em vista a desídia processual da parte autora, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 

51, § 1º, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 485, III, do Código de Processo Civil. 

Sem custas processuais a teor do disposto no artigo 55 da Lei nº 

9.099/95. Sentença Publicada no DJE. 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, 24 de JULHO 

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, 24 

de JULHO de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000447-42.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO AUTO MECANICA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOZIAS DIAS PUDO (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: 

1000447-42.2017.8.11.0050. EXEQUENTE: EDUARDO AUTO MECANICA 

LTDA - ME EXECUTADO: JOZIAS DIAS PUDO Vistos. Dispenso o relatório, 

nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Trata-se de 

RECLAMAÇÃO proposta por EDUARDO AUTO MECANICA LTDA – ME em 

face JOZIAS DIAS PUDO, ambas partes qualificadas nos autos em 

epígrafe. O prosseguimento regular do feito restou obstaculizado em 

razão da inércia da parte reclamante. Intimada para dar prosseguimento ao 

feito, a parte reclamante quedou-se inerte, consoante certidão inclusa (Id.: 

13732264). Por não promover os atos e diligências que lhe competiam, a 

parte autora abandonou a causa, ocasionando a paralisação do feito. 

Cumpre ressaltar que a extinção do processo independe, em qualquer 

hipótese, de prévia intimação pessoal das partes, nos termos do artigo 51, 

§1º, da Lei nº 9.099/95. Tendo em vista a desídia processual da parte 

autora, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fulcro no artigo 51, § 1º, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 485, III, do Código de 

Processo Civil. Sem custas processuais a teor do disposto no artigo 55 da 

Lei nº 9.099/95. Sentença Publicada no DJE. 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, 

24 de JULHO 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, 24 de JULHO de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000262-67.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO PINHEIRO DE MEDEIROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO CESAR GOMES VIEIRA OAB - MT23340/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MOREL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

RENAULT DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALBADILO SILVA CARVALHO OAB - PR44016 (ADVOGADO)

CLAUDIA MONAGATTI NOBRE MESTI OAB - MT0005759A (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: 

1000262-67.2018.8.11.0050. REQUERENTE: MARCELO PINHEIRO DE 

MEDEIROS REQUERIDO: RENAULT DO BRASIL S.A, MOREL 

DISTRIBUIDORA DE VEICULOS 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. 14283918 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, 24 de JULHO 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, 24 de JULHO 

de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000050-46.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

JOSENAN LEMONIE GILIOLI (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):
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CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000050-46.2018.8.11.0050. EXEQUENTE: JOSENAN LEMONIE GILIOLI 

EXECUTADO: EDUARDO DE OLIVEIRA Vistos. Dispenso o relatório, nos 

moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Trata-se de RECLAMAÇÃO 

proposta por JOSENAN LEMONIE GILIOLI em face EDUARDO DE OLIVEIRA, 

ambas partes qualificadas nos autos em epígrafe. O prosseguimento 

regular do feito restou obstaculizado em razão da inércia da parte 

reclamante. Intimada para dar prosseguimento ao feito, a parte reclamante 

quedou-se inerte, consoante certidão inclusa (Id.: 13857776). Por não 

promover os atos e diligências que lhe competiam, a parte autora 

abandonou a causa, ocasionando a paralisação do feito. Cumpre ressaltar 

que a extinção do processo independe, em qualquer hipótese, de prévia 

intimação pessoal das partes, nos termos do artigo 51, §1º, da Lei nº 

9.099/95. Tendo em vista a desídia processual da parte autora, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 

51, § 1º, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 485, III, do Código de Processo Civil. 

Sem custas processuais a teor do disposto no artigo 55 da Lei nº 

9.099/95. Sentença Publicada no DJE. 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, 24 de JULHO 

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, 24 

de JULHO de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000047-91.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN ROBERTO LEMES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALAN APARECIDO COSTA NEVES (EXECUTADO)

ANA MARIA DA COSTA SILVA (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: 

1000047-91.2018.8.11.0050. EXEQUENTE: ALAN ROBERTO LEMES 

EXECUTADO: ALAN APARECIDO COSTA NEVES, ANA MARIA DA COSTA 

SILVA Vistos. Trata-se de Execução de Sentença proposta por ALAN 

ROBERTO LEMES em face de ALAN APARECIDO COSTA NEVES, ambos 

qualificados nos autos em epígrafe. No decorrer do procedimento a parte 

Executada informou o integral cumprimento da obrigação exequenda, 

conforme Id.: 13971321. Isto posto, JULGO EXTINTA POR SENTENÇA A 

EXECUÇÃO com resolução de mérito, nos termos do artigo 924, II, do 

Código de Processo Civil. DETERMINO o desbloqueio JUDICIAL na forma 

requerida no Id.: 13971321, em seguida, proceda-se ao arquivamento, com 

as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. Sem custas 

processuais a teor do disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Sentença 

Publicada no DJE. Submeto o projeto de sentença para HOMOLOGAÇÃO 

da Excelentíssima Senhora Doutora Juíza do Juizado Especial Cível da 

Comarca de Campo Novo dos Parecis, nos termos do Artigo 40 da Lei 

9099/95. Campo Novo dos Parecis, 24 de JULHO 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, 24 de JULHO 

de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000253-08.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

JOICE BIRCK HORST - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SIBELI DUDA MENEZES (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: 

1000253-08.2018.8.11.0050. REQUERENTE: JOICE BIRCK HORST - ME 

REQUERIDO: SIBELI DUDA MENEZES Vistos. Trata-se de ação de 

RECLAMAÇÃO ajuizada por JICE BIRCK HORST - ME em face de SIBELI 

DUDA MENEZES ambos devidamente qualificados nos autos. A parte 

autora desistiu da ação, conforme consta petição constante no Id.: 

14008925. 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, 24 de JULHO 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, 24 

de JULHO de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000213-26.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

EDMILSON MOTA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA 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: 

1000213-26.2018.8.11.0050. REQUERENTE: EDMILSON MOTA RIBEIRO 

REQUERIDO: OMNI FINANCEIRA S/A Vistos. Dispenso o relatório, nos 

moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Trata-se de RECLAMAÇÃO 

proposta por EDMILSON MOTA RIBEIRO em face OMNI FINANCEIRA S.A, 

ambas partes qualificadas nos autos em epígrafe. O prosseguimento 

regular do feito restou obstaculizado em razão da inércia da parte 

reclamante. Intimada para dar prosseguimento ao feito, a parte reclamante 

quedou-se inerte, consoante certidão inclusa (Id.: 14089281). Por não 

promover os atos e diligências que lhe competiam, a parte autora 

abandonou a causa, ocasionando a paralisação do feito. Cumpre ressaltar 

que a extinção do processo independe, em qualquer hipótese, de prévia 

intimação pessoal das partes, nos termos do artigo 51, §1º, da Lei nº 

9.099/95. Tendo em vista a desídia processual da parte autora, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 

51, § 1º, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 485, III, do Código de Processo Civil. 

Sem custas processuais a teor do disposto no artigo 55 da Lei nº 

9.099/95. Sentença Publicada no DJE. 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, 24 de JULHO 

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, 24 

de JULHO de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000310-26.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIANA DE SOUZA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo 

nº 1000310-26.2018.8.11.0050 REQUERENTE: SEBASTIANA DE SOUZA 

SILVA REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos. Dispenso o relatório, nos moldes do 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. A parte reclamante ajuizou a presente 

demanda e, devidamente intimada, não compareceu a audiência de 

conciliação. Sendo assim, julgo extinto o presente feito, sem resolução de 

mérito, em face da ausência da parte reclamante à audiência para a qual 

foi regularmente intimada, nos termos do art. 51, I da Lei n. 9.099/95. Ante 

o exposto, o prazo recursal correrá em cartório, independentemente de 

intimação. Isento de custas e despesas processuais. Sentença Publicada 

no PJE. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas 

necessárias. 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, 24 de julho 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, 24 de julho de 

2018 . Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000314-63.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

JONATAAN DA SILVA SANTOS (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):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000314-63.2018.8.11.0050. REQUERENTE: JONATAAN DA SILVA 

SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Dispenso o relatório, nos moldes 

do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Trata-se de RECLAMAÇÃO proposta 

por JONATAAN DA SILVA em face de VIVO S.A., ambos qualificados nos 

autos em epígrafe. Compulsando os autos, vejo que a parte Promovente 

fora devidamente intimado para emendar a inicial, o que, até a presente 

data, não o fez. Deste modo, não há nada a fazer senão extinguir o 

processo por inépcia da petição inicial. Ante o exposto, INDEFIRO a 

petição inicial e, em consequência JULGO EXTINTO o processo, sem 

resolução do mérito, com fundamento no art. 485, I, 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, 

24 de JULHO 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, 24 de JULHO de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000312-93.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

JONATAAN DA SILVA SANTOS (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):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000312-93.2018.8.11.0050. REQUERENTE: JONATAAN DA SILVA 

SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Dispenso o relatório, nos moldes 

do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Trata-se de RECLAMAÇÃO proposta 

por JONATAAN DA SILVA em face de VIVO S.A., ambos qualificados nos 

autos em epígrafe. Compulsando os autos, vejo que a parte Promovente 

fora devidamente intimado para emendar a inicial, o que, até a presente 

data, não o fez. Deste modo, não há nada a fazer senão extinguir o 

processo por inépcia da petição inicial. Ante o exposto, INDEFIRO a 

petição inicial e, em consequência JULGO EXTINTO o processo, sem 

resolução do mérito, com fundamento no art. 485, I, 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, 

24 de JULHO 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, 24 de JULHO de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000216-78.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX SANTOS SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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: 

1000216-78.2018.8.11.0050. REQUERENTE: ALEX SANTOS SANTANA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Dispenso o relatório, nos 

moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Trata-se de RECLAMAÇÃO 

proposta por ALEX SANTOS SANTANA em face TELEFONICA BRASIL 

S.A., ambas partes qualificadas nos autos em epígrafe. O prosseguimento 

regular do feito restou obstaculizado em razão da inércia da parte 

reclamante. Intimada para dar prosseguimento ao feito, a parte reclamante 

quedou-se inerte, consoante certidão inclusa (Id.:14094209). Por não 

promover os atos e diligências que lhe competiam, a parte autora 

abandonou a causa, ocasionando a paralisação do feito. Cumpre ressaltar 

que a extinção do processo independe, em qualquer hipótese, de prévia 

intimação pessoal das partes, nos termos do artigo 51, §1º, da Lei nº 

9.099/95. Tendo em vista a desídia processual da parte autora, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 

51, § 1º, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 485, III, do Código de Processo Civil. 

Sem custas processuais a teor do disposto no artigo 55 da Lei nº 

9.099/95. Sentença Publicada no DJE. 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, 24 de JULHO 

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, 24 

de JULHO de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000217-63.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

RAMAIANA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(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: 

1000217-63.2018.8.11.0050. REQUERENTE: RAMAIANA SILVA SANTOS 
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REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

Vistos. Dispenso o relatório, nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. 

DECIDO. Trata-se de RECLAMAÇÃO proposta por RAMAIANA SILVA 

SANTOS em face ATIVOS S/A., ambas partes qualificadas nos autos em 

epígrafe. O prosseguimento regular do feito restou obstaculizado em 

razão da inércia da parte reclamante. Intimada para dar prosseguimento ao 

feito, a parte reclamante quedou-se inerte, consoante certidão inclusa 

(Id.:14094300). Por não promover os atos e diligências que lhe competiam, 

a parte autora abandonou a causa, ocasionando a paralisação do feito. 

Cumpre ressaltar que a extinção do processo independe, em qualquer 

hipótese, de prévia intimação pessoal das partes, nos termos do artigo 51, 

§1º, da Lei nº 9.099/95. Tendo em vista a desídia processual da parte 

autora, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fulcro no artigo 51, § 1º, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 485, III, do Código de 

Processo Civil. Sem custas processuais a teor do disposto no artigo 55 da 

Lei nº 9.099/95. Sentença Publicada no DJE. 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, 

24 de JULHO 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, 24 de JULHO de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000215-93.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX SANTOS SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD 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: 

1000215-93.2018.8.11.0050. REQUERENTE: ALEX SANTOS SANTANA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos. Dispenso o relatório, nos 

moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Trata-se de RECLAMAÇÃO 

proposta por ALEX SANTOS SANTANA em face BANCO BRADESCARD 

S.A., ambas partes qualificadas nos autos em epígrafe. O prosseguimento 

regular do feito restou obstaculizado em razão da inércia da parte 

reclamante. Intimada para dar prosseguimento ao feito, a parte reclamante 

quedou-se inerte, consoante certidão inclusa (Id.: 14094435). Por não 

promover os atos e diligências que lhe competiam, a parte autora 

abandonou a causa, ocasionando a paralisação do feito. Cumpre ressaltar 

que a extinção do processo independe, em qualquer hipótese, de prévia 

intimação pessoal das partes, nos termos do artigo 51, §1º, da Lei nº 

9.099/95. Tendo em vista a desídia processual da parte autora, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 

51, § 1º, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 485, III, do Código de Processo Civil. 

Sem custas processuais a teor do disposto no artigo 55 da Lei nº 

9.099/95. Sentença Publicada no DJE. 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, 24 de JULHO 

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, 24 

de JULHO de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000294-09.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

VALQUIRIA TAVARES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA SOUZA SILVA (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: 

1000294-09.2017.8.11.0050. EXEQUENTE: VALQUIRIA TAVARES 

EXECUTADO: MARCIA SOUZA SILVA Vistos. Dispenso o relatório, nos 

moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Trata-se de RECLAMAÇÃO 

proposta por VALQUIRIA TAVARES em face BANCO MARCIA SOUZA 

SILVA., ambas partes qualificadas nos autos em epígrafe. O 

prosseguimento regular do feito restou obstaculizado em razão da inércia 

da parte reclamante. Intimada para dar prosseguimento ao feito, a parte 

reclamante quedou-se inerte, consoante certidão inclusa (Id.: 14120391). 

Por não promover os atos e diligências que lhe competiam, a parte autora 

abandonou a causa, ocasionando a paralisação do feito. Cumpre ressaltar 

que a extinção do processo independe, em qualquer hipótese, de prévia 

intimação pessoal das partes, nos termos do artigo 51, §1º, da Lei nº 

9.099/95. Tendo em vista a desídia processual da parte autora, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 

51, § 1º, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 485, III, do Código de Processo Civil. 

Sem custas processuais a teor do disposto no artigo 55 da Lei nº 

9.099/95. Sentença Publicada no DJE. 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, 24 de JULHO 

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, 24 

de JULHO de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000293-87.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA SANTANA DE OLIVEIRA OAB - MT9879/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(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 

nº 1000293-87.2018.8.11.0050 REQUERENTE: ANA LUCIA DOS SANTOS 

REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

Vistos. Dispenso o relatório, nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. 

Decido. A parte reclamante ajuizou a presente demanda e, devidamente 

intimada, não compareceu a audiência de conciliação. Sendo assim, julgo 

extinto o presente feito, sem resolução de mérito, em face da ausência da 

parte reclamante à audiência para a qual foi regularmente intimada, nos 

termos do art. 51, I da Lei n. 9.099/95. Ante o exposto, o prazo recursal 

correrá em cartório, independentemente de intimação. Isento de custas e 

despesas processuais. Sentença Publicada no PJE. Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas necessárias. 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 julho 

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, 25 

de julho de 2018 . Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000294-72.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

JULIMAR APARECIDA SANTOS SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA SANTANA DE OLIVEIRA OAB - MT9879/O-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):
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CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo 

nº 1000294-72.2018.8.11.0050 REQUERENTE: JULIMAR APARECIDA 

SANTOS SOUZA REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA 

CREDITOS FINANCEIROS Vistos. Dispenso o relatório, nos moldes do 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. A parte reclamante ajuizou a presente 

demanda e, devidamente intimada, não compareceu a audiência de 

conciliação. Sendo assim, julgo extinto o presente feito, sem resolução de 

mérito, em face da ausência da parte reclamante à audiência para a qual 

foi regularmente intimada, nos termos do art. 51, I da Lei n. 9.099/95. Ante 

o exposto, o prazo recursal correrá em cartório, independentemente de 

intimação. Isento de custas e despesas processuais. Sentença Publicada 

no PJE. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas 

necessárias. 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 julho 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, 25 de julho de 

2018 . Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000529-73.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

DURCIANE DE SOUZA NOGUEIRA (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):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000529-73.2017.8.11.0050. REQUERENTE: DURCIANE DE SOUZA 

NOGUEIRA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Trata-se de 

Reclamação proposta por DURCIANE DE SOUZA NOGUEIRA em face de 

TELEFONICA BRASIL S.A., ambos qualificados nos autos em epígrafe. No 

decorrer do procedimento o acordo foi integralmente cumprido, conforme 

Id.: 13301255. Isto posto, JULGO EXTINTA POR SENTENÇA A PRESENTE 

AÇÃO com resolução de mérito, nos termos do artigo 924, II, do Código de 

Processo Civil. EXPEÇA-SE o competente ALVARÁ JUDICIAL na forma 

requerida no Id.: 13327879, desde que conste no processo instrumento 

procuratório com poderes para "receber, dar quitação" e, em seguida, 

proceda-se ao arquivamento, com as cautelas de estilo, dando-se baixa 

na distribuição. Sem custas processuais a teor do disposto no artigo 55 da 

Lei nº 9.099/95. Sentença Publicada no DJE. Submeto o projeto de 

sentença para HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora Doutora Juíza 

do Juizado Especial Cível da Comarca de Campo Novo dos Parecis, nos 

termos do Artigo 40 da Lei 9099/95. Campo Novo dos Parecis, 25 de 

JULHO 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 JULHO de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010381-36.2016.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO NEWDSON DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(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: 

8010381-36.2016.8.11.0050. REQUERENTE: CICERO NEWDSON DOS 

SANTOS REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos. Trata-se de 

Execução de Sentença proposta por CICERO NEWDSON DOS SANTOS em 

face de BANCO BRADESCARD S.A., ambos qualificados nos autos em 

epígrafe. No decorrer do procedimento o acordo foi integralmente 

cumprido, conforme Id.: 13761705. Isto posto, JULGO EXTINTA POR 

SENTENÇA A PRESENTE AÇÃO com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 924, II, do Código de Processo Civil. EXPEÇA-SE o competente 

ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida no Id.: 14258676, desde que 

conste no processo instrumento procuratório com poderes para "receber, 

dar quitação" e, em seguida, proceda-se ao arquivamento, com as 

cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. Sem custas 

processuais a teor do disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Sentença 

Publicada no DJE. Submeto o projeto de sentença para HOMOLOGAÇÃO 

da Excelentíssima Senhora Doutora Juíza do Juizado Especial Cível da 

Comarca de Campo Novo dos Parecis, nos termos do Artigo 40 da Lei 

9099/95. Campo Novo dos Parecis, 25 de JULHO 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 JULHO 

de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000532-28.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELE GARCIA DA COSTA REIS (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):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000532-28.2017.8.11.0050. REQUERENTE: DANIELE GARCIA DA COSTA 

REIS REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Trata-se de 

Reclamação proposta por DANIELE GARCIA DA COSTA REIS em face de 

TELEFONICA BRASIL S.A ambos qualificados nos autos em epígrafe. No 

decorrer do procedimento o acordo foi integralmente cumprido, conforme 

Id.: 13263585. Isto posto, JULGO EXTINTA POR SENTENÇA A PRESENTE 

AÇÃO com resolução de mérito, nos termos do artigo 924, II, do Código de 

Processo Civil. EXPEÇA-SE o competente ALVARÁ JUDICIAL na forma 

requerida no Id.: 13482087, desde que conste no processo instrumento 

procuratório com poderes para "receber, dar quitação" e, em seguida, 

proceda-se ao arquivamento, com as cautelas de estilo, dando-se baixa 

na distribuição. Sem custas processuais a teor do disposto no artigo 55 da 

Lei nº 9.099/95. Sentença Publicada no DJE. Submeto o projeto de 

sentença para HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora Doutora Juíza 

do Juizado Especial Cível da Comarca de Campo Novo dos Parecis, nos 

termos do Artigo 40 da Lei 9099/95. Campo Novo dos Parecis, 25 de 

JULHO 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 JULHO de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000345-83.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA DE MELO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO MARTINS DE SOUZA BARBOZA OAB - MT20521/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 

(REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (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 

nº 1000345-83.2018.8.11.0050 REQUERENTE: EDNA DE MELO SILVA 

REQUERIDO: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE 

TELECOMUNICACOES S.A. Vistos. Dispenso o relatório, nos moldes do 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. A parte reclamante ajuizou a presente 

demanda e, devidamente intimada, não compareceu a audiência de 

conciliação. Sendo assim, julgo extinto o presente feito, sem resolução de 

mérito, em face da ausência da parte reclamante à audiência para a qual 

foi regularmente intimada, nos termos do art. 51, I da Lei n. 9.099/95. Ante 

o exposto, o prazo recursal correrá em cartório, independentemente de 

intimação. Isento de custas e despesas processuais. Sentença Publicada 

no PJE. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas 

necessárias. 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 julho 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, 25 de julho de 

2018 . Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000342-31.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX MARQUES RAQUE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO TV (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (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 

nº 1000342-31.2018.8.11.0050 REQUERENTE: ALEX MARQUES RAQUE 

REQUERIDO: CLARO TV Vistos. Dispenso o relatório, nos moldes do artigo 

38 da Lei 9.099/95. Decido. A parte reclamante ajuizou a presente 

demanda e, devidamente intimada, não compareceu a audiência de 

conciliação. Sendo assim, julgo extinto o presente feito, sem resolução de 

mérito, em face da ausência da parte reclamante à audiência para a qual 

foi regularmente intimada, nos termos do art. 51, I da Lei n. 9.099/95. Ante 

o exposto, o prazo recursal correrá em cartório, independentemente de 

intimação. Isento de custas e despesas processuais. Sentença Publicada 

no PJE. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas 

necessárias. 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 julho 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, 25 de julho de 

2018 . Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000005-42.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ROSAMARA DOS SANTOS COSTA (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)

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (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: 

1000005-42.2018.8.11.0050. REQUERENTE: ROSAMARA DOS SANTOS 

COSTA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Trata-se de ação de 

RECLAMAÇÃO ajuizada por ROSAMARA DOS SANTOS COSTA em face 

de VIVO S.A., ambos devidamente qualificados nos autos. A parte autora 

desistiu da ação, conforme consta petição constante no Id.: 12034778. 

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, 25 de JULHO 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, 25 de JULHO de 2018. Cláudia Anffe Nunes da 

Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000554-86.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

MARIZETE DOS ANJOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS 

MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA II - NAO PADRONIZADO (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: 

1000554-86.2017.8.11.0050. REQUERENTE: MARIZETE DOS ANJOS 

REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS 

MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA II - NAO PADRONIZADO Vistos. 

Dispenso o relatório, nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. 

Trata-se de RECLAMAÇÃO proposta por MARIZETE DOS ANJOS em face 

FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS 

MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA II, ambas partes qualificadas nos autos 

em epígrafe. O prosseguimento regular do feito restou obstaculizado em 

razão da inércia da parte reclamante. Intimada para dar prosseguimento ao 

feito, a parte reclamante quedou-se inerte, consoante certidão inclusa (Id.: 

1258537). Por não promover os atos e diligências que lhe competiam, a 

parte autora abandonou a causa, ocasionando a paralisação do feito. 

Cumpre ressaltar que a extinção do processo independe, em qualquer 

hipótese, de prévia intimação pessoal das partes, nos termos do artigo 51, 

§1º, da Lei nº 9.099/95. Tendo em vista a desídia processual da parte 

autora, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fulcro no artigo 51, § 1º, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 485, III, do Código de 

Processo Civil. Sem custas processuais a teor do disposto no artigo 55 da 

Lei nº 9.099/95. Sentença Publicada no DJE. 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, 

25 de JULHO 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, 25 de JULHO de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha 

Juíza de Direito

Comarca de Campo Verde
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Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL N.º 007/2018/DF - Ante a inconsistência de dados verificada no 

Edital 006/2018DF, torna público o resultado provisório da seleção 

realizada para Psicólogo e Fisioterapeuta, após o reprocessamento da 

documentação apresentada pelos candidatos

* O Edital n° 007/2018/DF completo, encontra-se no Caderno de Anexos do 

Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 70334 Nr: 3213-92.2011.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: André Ângelo Bottan

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M.A.O. Transportes Ltda ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiano Moraes Pimpinati - 

OAB:6623-B/MT, Marciano Oliveira Monteiro - OAB:13.308/MT, Valdir 

Ariones Pimpinati Júnior - OAB:6145-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482-B

 Nos Termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS , para intimar 

a parte Exequente para manifestar-se sobre a impugnação da avaliação 

de Folhas 89/90 no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 73420 Nr: 2407-23.2012.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G5 Vidraçaria Ltda - Me, Giovano Soares de 

Lima, Giovane Echert Soares de Lima

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

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482-B, Evaldo Rezende Fernandes - OAB:3.610/MT, EVALDO 

REZENDE FERNANDES - OAB:3610

 Isso posto, INDEFIRO, pois, os pedidos ventilados pelos Executados em 

sua exceção, mantendo incólume a pretensão executória do 

Exequente.Após, INTIME-SE o Exequente, por meio do seu Procurador, 

para que requeira o que de direito.Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário.Às providências.Campo Verde/MT, 07 de maio de 2018.André 

Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 75447 Nr: 427-07.2013.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Armindo Rizzi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carolina Pereira Tomé 

Wichoski - OAB:65.216-PR, Louise Rainer Pereira Gionédis - 

OAB:PR 8.123, Marilson Mendes - OAB:MT 16.108, Rafaella Alt.de 

Oliveira - OAB:MT 16108

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Maria Vidotto Martins - 

OAB:14.990, Demércio Luiz Gueno - OAB:11482/B

 Isso posto, INDEFIRO, pois, os pedidos ventilados pelo Executado em sua 

exceção, mantendo incólume a pretensão executória do Exequente.Após, 

INTIME-SE o Exequente, por meio do seu Procurador, para que requeira o 

que de direito.Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.Às 

providências.Campo Verde/MT, 07 de maio de 2018.André Barbosa 

Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 107125 Nr: 1605-83.2016.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mara Rúbia Felito

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edison Gonçalves de Andrade 

Junior - OAB:22367/O, Fabrício Guimarães dos Santos - OAB: 

OAB/MT 19868/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO parcialmente 

procedentes os pedidos aduzidos pela Requerente para DECRETAR a 

nulidade da cláusula de inadimplemento, mantendo apenas os encargos 

previstos nos arts. 5º e 71 do Decreto-Lei 167/67, quais sejam, multa de 

10% e acréscimo de 1% ao ano.CONDENO o Requerido ao pagamento do 

que corresponder à metade das custas processuais, na forma do art. 86 

do NCPC.Sem prejuízo, CONDENO o Requerido ao pagamento dos 

honorários advocatícios dos ilustres Procuradores da Parte contrária, 

desde logo arbitrados ao que corresponder a 10% do proveito econômico 

obtido pelo Requerente, referente à redução determinada pela invalidação 

da cláusula moratória.Certificado o trânsito em julgado, AGUARDE-SE, no 

arquivo provisório, com baixa no relatório estatístico, eventual pedido de 

execução por parte do interessado. Em nada sendo requerido no prazo de 

30 (trinta) dias, ARQUIVE-SE, dando-se baixa na distribuição.P.I.C.Campo 

Verde/MT, 22 de janeiro de 2018.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de 

Direito

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 86562 Nr: 4346-67.2014.811.0051

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Campo Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cicero Gomes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nelson Ricardo Kleim - 

OAB:MT/16.809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CICERO GOMES DA SILVA, Cpf: 

92362800482, Rg: 657825, Filiação: Maria Alves da Silva e José Gomes da 

Silva, data de nascimento: 07/02/1947, brasileiro(a), natural de 

Smcampos-AL. atualmente em local incerto e não sabido

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

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

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

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

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

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

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

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

Ação: 04/12/2014.

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

MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE em face de CICERO GOMES DA SILVA, na 

quantia abaixo especificada, referente ao débito de IPTU, Conservação de 

vias, TSI e Coleta de lixo, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de 

Dívida Ativa: 3264/2014.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 30/07/2010

 - Valor Total: R$ 2.514,03 - Valor Atualizado: R$ 2.285,48 - Valor 

Honorários: R$ 228,55

Despacho/Decisão: VISTOS.1. Estando devidamente instruída a petição 

inicial com a Certidão da dívida ativa (art. 6º, § 1º da Lei 6.830/80), 

DETERMINO a citação do executado, na pessoa de seu representante 

legal, para no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida com os acréscimos 

legais, ou garantir a execução com oferecimento de bens à penhora.2. 

Cite-se como requerido pela exequente.3. No caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios em 10% sobre o valor do débito 

exeqüendo.4. Havendo penhora, proceda-se, desde logo a avaliação do 

bem, fazendo constar o valor no termo ou auto de penhora. Após, 

intime-se o devedor para, querendo, oferecer embargos no prazo de 30 

(trinta) dias, observando-se o disposto no artigo 12 e §§ 1º, 2º e 3º da Lei 

6.830/80.Cite-se e intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 
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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, Gilberto Alencar da 

Silva Pereira, digitei.

Campo Verde, 27 de julho de 2018

Gilberto Alencar da Silva Pereira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 87113 Nr: 4670-57.2014.811.0051

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Campo Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandre Dall´Agnol

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcus Vinicius Gregório 

Mundim - OAB:14235, Nelson Ricardo Kleim - OAB:MT/16.809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ALEXANDRE DALL´AGNOL, Cpf: 

48712507172, Rg: 681.387, Filiação: Dhemer João Miguel Dall'agnol e 

Lurdes Camargo, data de nascimento: 20/04/1971, brasileiro(a), natural de 

Cruz Alta-RS, casado(a), autonomo. atualmente em local incerto e não 

sabido

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

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

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

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

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

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

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

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

Ação: 16/12/2014.

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

MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE em face de ALEXANDRE DALL´AGNOL, na 

quantia abaixo especificada, referente ao débito de IPTU, Conservação de 

vias, TSI, Coleta de lixo, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de 

Dívida Ativa: 3598/2014.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 30/07/2010

 - Valor Total: R$ 2.097,15 - Valor Atualizado: R$ 1.906,50 - Valor 

Honorários: R$ 190,65

Despacho/Decisão: VISTOS.1. Estando devidamente instruída a petição 

inicial com a Certidão da dívida ativa (art. 6º, § 1º da Lei 6.830/80), 

DETERMINO a citação do executado, na pessoa de seu representante 

legal, para no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida com os acréscimos 

legais, ou garantir a execução com oferecimento de bens à penhora.2. 

Cite-se como requerido pela exequente.3. No caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios em 10% sobre o valor do débito 

exeqüendo.4. Havendo penhora, proceda-se, desde logo a avaliação do 

bem, fazendo constar o valor no termo ou auto de penhora. Após, 

intime-se o devedor para, querendo, oferecer embargos no prazo de 30 

(trinta) dias, observando-se o disposto no artigo 12 e §§ 1º, 2º e 3º da Lei 

6.830/80.Cite-se e intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

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, Gilberto Alencar da 

Silva Pereira, digitei.

Campo Verde, 27 de julho de 2018

Gilberto Alencar da Silva Pereira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 86999 Nr: 4575-27.2014.811.0051

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Campo Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Pereira Cardoso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcus Vinicius Gregório 

Mundim - OAB:14235, Nelson Ricardo Kleim - OAB:MT/16.809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CARLOS PEREIRA CARDOSO, Cpf: 

00720449189, Rg: 1598081-2, Filiação: Pedro Pereira Cardoso e Maria 

Pedrina Cardoso, data de nascimento: 23/06/1980, brasileiro(a), natural de 

Campo Grande-MS, casado(a), serralheiro. 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: 15/12/2014.

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

MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE em face de CARLOS PEREIRA CARDOSO, 

na quantia abaixo especificada, referente ao débito de IPTU, Conservação 

de vias, contribuição de melhoria e iluminação pública, inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 3631/2014.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 30/07/2010

 - Valor Total: R$ 8.519,72 - Valor Atualizado: R$ 7.745,20 - Valor 

Honorários: R$ 774,52

Despacho/Decisão: VISTOS.1. Estando devidamente instruída a petição 

inicial com a Certidão da dívida ativa (art. 6º, § 1º da Lei 6.830/80), 

DETERMINO a citação do executado, na pessoa de seu representante 

legal, para no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida com os acréscimos 

legais, ou garantir a execução com oferecimento de bens à penhora.2. 

Cite-se como requerido pela exequente.3. No caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios em 10% sobre o valor do débito 

exeqüendo.4. Havendo penhora, proceda-se, desde logo a avaliação do 

bem, fazendo constar o valor no termo ou auto de penhora. Após, 

intime-se o devedor para, querendo, oferecer embargos no prazo de 30 

(trinta) dias, observando-se o disposto no artigo 12 e §§ 1º, 2º e 3º da Lei 

6.830/80.Cite-se e intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

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, Gilberto Alencar da 

Silva Pereira, digitei.

Campo Verde, 27 de julho de 2018

Gilberto Alencar da Silva Pereira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 87045 Nr: 4610-84.2014.811.0051

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Campo Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clebio de Souza Machado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcus Vinicius Gregório 

Mundim - OAB:14235, Nelson Ricardo Kleim - OAB:MT/16.809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CLEBIO DE SOUZA MACHADO, Cpf: 

00403160170, Rg: 1458412-3, Filiação: Genival Machado e de Edileuza 

Moraes de Souza, data de nascimento: 24/05/1985, brasileiro(a), natural 

de Jaciara-MT, casado(a), auxiliar administrativo, Telefone 4991332988. 

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 
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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: 15/12/2014.

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

MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE em face de CLEBIO DE SOUZA MACHADO, 

na quantia abaixo especificada, referente ao débito de IPTU, Alienações, 

Conservação de Vias, TSI, Coleta de Lixo, Reparcelamento Imobiliário, 

inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 3648/2014.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 30/07/2010

 - Valor Total: R$ 12.690,67 - Valor Atualizado: R$ 11.536,97 - Valor 

Honorários: R$ 1.153,70

Despacho/Decisão: VISTOS.1. Estando devidamente instruída a petição 

inicial com a Certidão da dívida ativa (art. 6º, § 1º da Lei 6.830/80), 

DETERMINO a citação do executado, na pessoa de seu representante 

legal, para no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida com os acréscimos 

legais, ou garantir a execução com oferecimento de bens à penhora.2. 

Cite-se como requerido pela exequente.3. No caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios em 10% sobre o valor do débito 

exeqüendo.4. Havendo penhora, proceda-se, desde logo a avaliação do 

bem, fazendo constar o valor no termo ou auto de penhora. Após, 

intime-se o devedor para, querendo, oferecer embargos no prazo de 30 

(trinta) dias, observando-se o disposto no artigo 12 e §§ 1º, 2º e 3º da Lei 

6.830/80.Cite-se e intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

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, Gilberto Alencar da 

Silva Pereira, digitei.

Campo Verde, 27 de julho de 2018

Gilberto Alencar da Silva Pereira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

2ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000889-68.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELLY TEIXEIRA FAUSTINO ADAM (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDIR ARIONES PIMPINATI JUNIOR OAB - MT0006145A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO SEVERINO BOTELHO (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 2ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO VERDE RUA FORTALEZA, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, 

CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 C E R T I D Ã O CERTIFICO e dou fé, 

que intimo a parte requerente para se manifestar acerca da certidão do 

oficial de justiça ID 14440539/14440559, ou requeira o que entender de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias. É o que me cumpre. Campo Verde-MT, 

30/07/2018. assinado eletronicamente

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 81261 Nr: 1347-44.2014.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Luiz Gonçalves dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiúla Müller Koenig - 

OAB:22.165-A, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:PR/56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que considerando a r. decisão ref. , INTIMO a partes 

autora, na pessoa de seu procurador, acerca da audiência de conciliação 

designada para o dia 03 de setembro de 2018, às 16h00min, neste Juízo, 

devendo fazer comparecer seu cliente na solenidade, bem como INTIMO 

para no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o pagamento da diligência do 

Oficial de Justiça, referente a diligência na zona rural (Fazenda Paraíso), 

devendo ser emitida Guia de Diligências no endereço eletrônico: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao, comprovando nos 

autos o respectivo pagamento, para o cumprimento do mandado citação. É 

o que me cumpre.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 84175 Nr: 3390-51.2014.811.0051

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zilda Pereira da Silva Hipólito

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BASHAR FALEH SAID SAAD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANDY VINICIUS SPANHOL - 

OAB:9114

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cláudio da Silva Ferreira - 

OAB:21.698-A

 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 Requerida

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 76741 Nr: 1698-51.2013.811.0051

 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: Dirceu Pinhatti Mendes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Itor Silvio Cherubini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nicomedes Lindolfo Freitas 

Neto - OAB:9277/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco Antônio Dotto - 

OAB:4.628-A/MT

 Certifico e dou fé, que INTIMO a parte requerida para se manifestar 

acerca da devolução da carta precatória, no prazo de 05 (cinco) dias. É o 

que me cumpre.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 26251 Nr: 351-22.2009.811.0051

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARCM

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313

 Certifico e dou fé, que INTIMO a parte executada, na pessoa de seu 

procurador, para se manifestar acerca da petição da parte exequente de 

fls. 98/104, no prazo de 05 (cinco) dias. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 80481 Nr: 730-84.2014.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FSdSB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:12002/MT, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que INTIMO a parte Autora para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, efetuar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, devendo ser 

emi t ida Guia de Di l igências no endereço e let rônico : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao, comprovando nos 

autos o respectivo pagamento, para o cumprimento do mandado de 

intimação. É o que me cumpre.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 28182 Nr: 2291-22.2009.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRMM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MMeUL-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nicomendes Lindolfo Freitas 

Neto - OAB:OAB/MT 9.277

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Erivelto Diniz Corvino - 

OAB:229802/SP

 Processo nº 2291-22.2009.811.0051 (Código 28182).

Cumprimento de Sentença.

Vistos etc.

Trata-se de cumprimento de sentença movido por PRISCILA RASQUERI 

MENDES MARASCHIN em face de MOLDEC MODELAÇÃO E USINAGEM 

LTDA - EPP, ambos qualificados nos autos.

Não havendo o pagamento do débito por parte do executado, o credor 

apresenta petitório (fls. 338) requerendo a tentativa de penhora “on-line” 

via sistema BACENJUD, sobre valores nas contas da parte executada.

O cálculo atualizado da dívida encontra-se acostado às fls. 339.

É o relatório.

 FUNDAMENTO e DECIDO.

Vislumbra-se do feito que a parte exequente não conseguiu satisfazer o 

seu crédito, motivo pelo qual pleiteia tentativa de penhora “on-line” sobre 

dinheiro nas contas da parte executada, utilizando-se do sistema 

BACENJUD.

De elementar conhecimento que o Novo Código de Processo Civil (Lei nº 

13.105/2015) conservou a possibilidade de penhora dos numerários 

existentes em contas-correntes, sejam depósitos ou aplicações 

financeiras, até o valor da dívida executada. No entanto, inovou ao 

explicar minunciosamente sua sistemática, bem como fracionou o 

procedimento da medida em duas fases, incluindo providências anteriores 

à efetivação da penhora (art. 854, NCPC).

Transcreva-se, a propósito, o disposto no art. 854, do Novo Código de 

Processo Civil:

Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em 

aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência 

prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por 

meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema 

financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes 

em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado 

na execução.

§ 1o No prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar da resposta, de ofício, 

o juiz determinará o cancelamento de eventual indisponibilidade excessiva, 

o que deverá ser cumprido pela instituição financeira em igual prazo.

§ 2o Tornados indisponíveis os ativos financeiros do executado, este será 

intimado na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente.

§ 3o Incumbe ao executado, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovar que:

I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis;

II - ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros.

§ 4o Acolhida qualquer das arguições dos incisos I e II do § 3o, o juiz 

determinará o cancelamento de eventual indisponibilidade irregular ou 

excessiva, a ser cumprido pela instituição financeira em 24 (vinte e 

quatro) horas.

§ 5o Rejeitada ou não apresentada a manifestação do executado, 

converter-se-á a indisponibilidade em penhora, sem necessidade de 

lavratura de termo, devendo o juiz da execução determinar à instituição 

financeira depositária que, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, transfira 

o montante indisponível para conta vinculada ao juízo da execução.

[...].

Deve-se destacar, ainda, que de acordo com a nova dinâmica processual 

a penhora não será efetivada de plano pelo magistrado, que primeiro 

determinará a indisponibilidade dos eventuais ativos financeiros existentes 

na conta da parte devedora e somente depois de procedida a sua 

intimação, poderá convertê-la em penhora (art. 854, “caput” e §5º, do 

NCPC).

No tocante à matéria em testilha, colaciona-se os magistérios dos 

doutrinadores LUIZ GUILHERME MARINONI, SÉRGIO CRUZ ARENHART e 

DANIEL MITIDIERO, para quem:

6. Impenhorabilidade. A indisponibilidade eletrônica, uma vez efetivada, 

fica à espera de alegação do executado, que passa a ter o ônus de 

demonstrar que o valor é marcado por impenhorabilidade ou que é 

excessivo em relação ao valor da dívida (art. 854, § 2.0, CPC). Como é 

evidente, no momento em que a penhora eletrônica é realizada é 

impossível saber se o valor está gravado por alguma forma de 

impenhorabilidade. O ônus da prova é do executado. Provada a 

impenhorabilidade, o juiz tem o dever de ordenar urgente e eletronicamente 

o desbloqueio da quantia penhorada de maneira indevida, tendo em conta 

o direito fundamental à igualdade no processo (arts.5.0 ,l, CF, e 854, § 4.0 

, CPC).A instituição financeira tem o dever de cancelar as 

indisponibilidades excessivas ou indevidas no prazo de vinte e quatro 

horas a contar do recebimento da comunicação judicial. (Novo Código de 

Processo Civil Comentado, editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 804).

 Lapidar, nesse mesmo sentido, são os ensinamentos de NELSON NERY 

JUNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE:

3. Bloqueio de ativos financeiros. O procedimento que o juiz empreende, 

ex ofício, é a indisponibilidade de ativos financeiros (dinheiro e 

aplicações). Não se trata de penhora on line, ainda. Depois da intimação 

do devedor para manifestar-se a respeito do decreto de indisponibilidade 

de seus ativos financeiros (CPC 854 §2º), essa indisponibilidade poderá 

converter-se em penhora, nos termos do CPC 854 §5º. Depois da 

conversão se poderá falar em penhora on line; não antes. (Nelson Nery 

Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, Comentário ao Código de Processo 

Civil – novo CPC – Lei 13.105/2015, 2ª tiragem, editora: Revista dos 

Tribunais, 2015, p.1739).

Destarte, levando-se em consideração 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 (art. 835, do NCPC), bem como que a parte 

devedora deixou transcorrer o prazo “in albis”, sem efetuar o pagamento 

da dívida, é de todo válido o pedido, devendo, consequentemente, ser 

deferido.

Diante do exposto, DETERMINO A INDISPONIBILIDADE de eventuais ativos 

financeiros existentes nas contas da parte executada MOLDEC 

MODELAÇÃO E USINAGEM LTDA - EPP, pessoa jurídica inscrita no CNPJ 

nº 00.466.654/0001-05 até o valor de R$ 21.790,15 (vinte e um mil, 

setecentos e noventa reais e quinze centavos) e sua transferência para à 

conta única Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Não se desconhece a previsão legal de que a transferência dos valores 

bloqueados seja realizada somente depois de rejeitada ou não 

apresentada manifestação pelo executado (art. 854, §5º do NCPC), 

todavia, considerando os princípios que norteiam a execução, tem-se que 

tal medida beneficia tanto o credor quanto o devedor, eis que na conta 

única o valor depositado é devidamente corrigido. Por outro lado, o valor 

bloqueado na conta do devedor não é atualizado, ao passo que a dívida 

continua sendo corrigida.

Por conseguinte, DETERMINO:

a) sendo frutífera a busca por meio do Sistema BACENJUD e constatada a 

indisponibilidade de valores superiores à pretensão dos exequentes, 

desde já ORDENO o cancelamento do excedente (art. 854, §1º, NCPC). 

Após, INTIME-SE a parte executada, na pessoa de seu advogado ou, não 

o tendo, pessoalmente, para que no prazo de 05 (cinco) dias e por meio 

de simples petição, comprove eventual impenhorabilidade ou existência de 

excessiva indisponibilidade de ativos financeiros (art. 854, §2º, NCPC) .

a.1) Apresentada insurgência pela parte executada, em respeito aos arts. 

7º e 10, ambos do NCPC, INTIME-SE a parte exequente para que se 

manifeste a respeito, em igual prazo .

 b) CERTIFICADO o decurso do prazo “in albis” para a parte executada, 

desde já CONVERTO a indisponibilidade em PENHORA de valores. Por 

corolário, REMETAM-SE os autos conclusos para efetivação do comando 

de transferência do montante bloqueado, via Sistema BACENJUD (art. 854, 

§5º, do NCPC).

c) Frustrada a busca de valores em contas da parte executada, INTIME-SE 

a parte exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, INDIQUE bens 

penhoráveis, sob pena de SUSPENSÃO da execução.

 c.1.) Na eventualidade de o credor permanecer silente, desde logo, 

SUSPENDO a presente execução, sobrestando igualmente a prescrição 

(art. 921, § 1º, do NCPC. Por corolário, ENCAMINHEM-SE os autos ao 

arquivo provisório. Decorrido 01 (um) ano sem a indicação de bens 

penhoráveis começará a correr o prazo de prescrição intercorrente (art. 

921, § 4º, do NCPC). Transcorrido tal prazo, INTIME-SE o credor para 

promoverem, o andamento do feito, no prazo de 48 horas, sob pena de 

extinção, nos termos do art. 580, caput, da CNGC . DEVERÁ constar da 

intimação a advertência sobre a necessidade da parte exequente indicar 

providência efetiva e apta ao prosseguimento regular da execução, não 

sendo suficiente para esse fim mero pedido de vista dos autos ou novo 
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requerimento de suspensão (art. 580, § 2º, da CNGC ). Constatado o 

transcurso do prazo in albis, CERTIFIQUE-SE e volvam-me os autos 

conclusos para extinção (art. 581 da CNGC ).

c.2.) Frisa-se, por pertinente, que encontrados a qualquer tempo, bens de 

propriedade da parte executada, o processo será desarquivado para 

prosseguimento da execução (art. 921, §3º, do NCPC).

Por fim, consoante determina o artigo art. 2º, § 2º, do Provimento nº 

04/2007- CGJ, mantenha-se os autos conclusos em gabinete para a 

efetivação da indisponibilidade por meio do Sistema BACENJUD.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Campo Verde - MT, 22 de março de 2018.

 MARIA LÚCIA PRATI

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 17238 Nr: 3134-89.2006.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Diego Parodi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa Agroindustrial de Campo Verde 

Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO DALLA TORRE 

RODRIGUES DA SILVA - OAB:55571, Pedro Guilherme Kreling 

Vanzella - OAB:36525/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2006/342 (Código 17238).

Execução de Título Executivo Extrajudicial.

Vistos etc.

Extrai-se dos autos que foi instaurado incidente de desconsideração da 

personalidade jurídica (fls. 98/99). Todavia, inexiste no processo qualquer 

informação acerca do endereço dos executados.

 Intimada, a parte exequente apresenta petitório requerendo a realização 

de pesquisas junto aos sistemas INFOJUD e BACENJUD a fim de localizar 

o atual endereço dos sócios da empresa executada (fls. 100). Porém, na 

tentativa de efetivar a medida, observa-se que não consta no processo o 

número do CPF de Antônio Cesar dos Santos, Cláudio Alves dos Santos e 

Paulo Roberto Riguer Vargas.

Assim, INTIME-SE os exequentes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

indiquem tais dados, sob pena de inviabilizar o cumprimento da diligência.

Após, VOLTEM-ME conclusos.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Campo Verde, 08 de maio de 2018.

MARIA LÚCIA PRATI

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 14228 Nr: 168-56.2006.811.0051

 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: Marcia Regina Vaz Cividini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Augusto da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiano Moraes Pimpinati - 

OAB:6623-B/MT, Marciano Oliveira Monteiro - OAB:13.308/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2006/20 (Código 14228).Ação de Inventário.Vistos 

etc.Cuida-se de inventário dos bens deixados pelo de cujus JOSÉ 

AUGUSTO DA SILVA, julgado procedente para o fim de homologar a 

partilha na proporção de 50% para cada interessada (fls. 104/105).Depois 

de certificado o trânsito em julgado da sentença (fls. 110), a Fazenda 

Pública se insurge quanto a forma e intimação, aduzindo a necessidade de 

remessa dos autos (fls. 111).Com vista, a FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

requer a intimação da inventariante para que juntar aos autos 

GIA-ITCD/ISENÇÃO e certidão negativa de débito referente a IPVA, emitida 

pela SEFAZ/MT, bem como pleiteia seja a expedição do formal de partilha 

condicionado a apresentação dos comprovantes de recolhimento/isenção 

da GIA-ITCD (fls. 113).É o relatório.FUNDAMENTO E DECIDO.De proêmio, 

convém consignar que assiste razão à Fazenda Pública Estadual quanto 

se insurge quanto à indispensabilidade da prova do pagamento dos 

impostos para expedição de formal de partilha.A saber, a CNGC disciplina 

a matéria em seu artigo art. 1.157, in verbis:Art. 1.157. No caso dos 

arrolamentos, homologada a partilha ou adjudicação, os respectivos 

formais ou alvarás somente serão expedidos e entregues às partes após 

o trânsito em julgado da sentença e a comprovação da quitação dos 

tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas devidos à 

Fazenda Pública. Deste modo, ACOLHO o pedido formulado às fls. 113 e, 

por consequência, condiciono a expedição do formal de partilha a 

“comprovação da quitação dos tributos relativos aos bens do espólio e às 

suas rendas devidos à Fazenda Pública”.No mais, DETERMINO a intimação 

da inventariante para que instrua o processo com prova da quitação da 

GIA-ITCD/ISENÇÃO e certidão negativa de débito referente à IPVA, 

consignando-se que em caso de não atendimento o processo será 

remetido ao arquivo, eis que se trata de providência indispensável ao 

cumprimento da sentença (fls. 113).INTIME-SE.CUMPRA-SE, expedindo-se 

o necessário.Campo Verde, 17 de maio de 2018.MARIA LÚCIA PRATI Juíza 

de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 6460 Nr: 811-19.2003.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Caramuru Alimentos Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): André Paulo dos Reis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Manoel Júnior - 

OAB:3284-B, Nelson Aparecido Manoel Júnior - OAB:5454-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flavio Luciano Bauermeister 

- OAB:7328/B

 Processo nº 811-19.2003.811.0051 – Código 6460.

Execução para Entrega de Coisa Incerta.

Vistos etc.

Considerando-se a recusa do substabelecimento e a inexistência de 

notificação, INTIME-SE o requerido e o advogado subscritor da petição de 

fls. 210 para esclarecer quem permanece patrocinando a causa em 

relação à parte requerida.

No mais, CUMPRA-SE a decisão anterior.

Campo Verde, 08 de junho de 2018.

 MARIA LÚCIA PRATI

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 24342 Nr: 2311-47.2008.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Amaury José Guolo, Geromin Antonio Guolo, 

Selina Delesia Botan Guolo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Albino Ramos - OAB:3559-B/MT, 

Patrícia Aline Ramos - OAB:7203/MT, Paula C. Carreira S. Ramos - 

OAB:9899/MT, Samir Dartanhan Ramos - OAB:8391/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andressa Calvoso Carvalho 

de Mendonça - OAB:6173/MT, Roberto Cavalcanti Batista - 

OAB:5868-A/MT

 Processo n° 2008/226 – (Código 24342).

Execução por Quantia Certa.

Vistos etc.

Trata-se de execução por quantia certa movida por BANCO DO BRASIL 

S/A, em face de GEROMIN ANTONIO GUOLO, AMAURY JOSÉ GUOLO e 

SELINA DELESIA BOTAN GUOLO ambos já qualificados.

Depreende-se dos autos que as partes compuseram-se nos termos do 

acordo acostado às fls. 181/187, oportunidade em que postulam a 

suspensão do feito.

 É o breve relato.

FUNDAMENTO e DECIDO.

De início, pertinente registrar que sendo disponíveis os direitos pleiteados 

na presente ação, o caso é de homologação do pactuado.

 Diante do exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes e 

SUSPENDO o feito até o adimplemento do avençado, nos termos do artigo 

922, do NCPC.

 No mais, DEIXO de determinar a constrição do bem imóvel descrito na 

cláusula décima do referido acordo, eis que o mesmo já fora penhorado 

nos presentes autos, consoante auto de penhora e depósito de fls. 60.

INTIME-SE o exequente para, acaso não tenha sido realizada, providenciar 

a averbação da penhora no Cartório de Registro de Imóveis, mediante a 
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apresentação de certidão de inteiro teor do ato, independentemente de 

mandado judicial, nos termos do art. 844 do NCPC.

Prosseguindo, INDEFIRO o pedido de expedição de ofício aos órgãos 

restritivos, eis que não houve determinação deste juízo, cabendo aos 

interessados tomarem as devidas providências.

Por fim, após o decurso do prazo estipulado, INTIME-SE a parte exequente 

para, em 05 (cinco) dias, informar este Juízo acerca do cumprimento ou 

não do acordo, ressaltando que a inércia do credor no prazo acima 

assinalado, será compreendida como concordância com a extinção do 

processo.

 INTIMEM-SE.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Campo Verde - MT, 13 de junho de 2018.

MARIA LÚCIA PRATI

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 75444 Nr: 424-52.2013.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bernardo Rodrigues de Oliveira Castro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ricardo Evangelista

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:13116

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Adaelsio da Cruz 

- OAB:8028-B

 Processo n.º 424-52.2013.811.0051 – Código 75444.

Cumprimento de Sentença.

 Vistos etc.

Trata-se de cumprimento de sentença movido por BERNARDO RODRIGUES 

DE OLIVEIRA CASTRO em face de RICARDO EVANGELISTA, ambos 

qualificados nos autos.

Intimada para cumprimento voluntário, a parte devedora pugnou pelo 

parcelamento do débito (fls. 113).

Em seguida, o exequente concorda com o parcelamento (fls. 117).

Devidamente intimado, o executado não se manifestou (fls. 119).

Por corolário, a parte exequente atualiza o débito e requer a penhora via 

BACENJUD (fls. 120).

É o relatório.

 FUNDAMENTO e DECIDO.

De proêmio, considerando que a execução será iniciada pelo valor 

pretendido pelo credor, mas a penhora terá por base a importância que o 

juiz entender adequada, nos termos do art. 524, § 1º, do NCPC, passa-se 

a apreciação do cálculo apresentado pelo exequente.

Da análise do acervo de informações encartadas aos autos é possível 

verificar que a parte executada foi condenada ao pagamento de 

honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais).

Vislumbra-se, ainda, que ao elaborar seus cálculos a parte credora os 

atualiza tomando como termo inicial e final da correção monetária e dos 

juros o dia 29.10.2014, o que não se admite.

E o argumento em que se sustenta tal afirmativa centraliza-se no fato de 

que no que tange aos honorários advocatícios fixados em quantia certa, a 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem posição firme acerca do 

termo inicial de seus juros moratórios, assentando ser o marco temporal 

para a exigência desse encargo o trânsito em julgado da decisão, bem 

como que a correção monetária incidirá a partir do arbitramento.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. QUANTIA CERTA. 

CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. 1. A 

jurisprudência do STJ sedimentou-se no sentido de que, arbitrados os 

honorários advocatícios em quantia certa, a correção monetária deve ser 

computada a partir da data em que fixada a verba. Também devem incidir 

juros de mora sobre a verba advocatícia, desde que o trânsito em julgado 

da sentença a fixou. 2. Agravo Regimental não provido. (STJ, T2 - 

SEGUNDA TURMA, AgRg no AgRg no AREsp 360741 / AL AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL 2013/0196931-0, Ministro HERMAN BENJAMIN (1132), data 

julgamento: 12/08/2014).

 AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO 

DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA A PARTIR DO TRÂNSITO 

EM JULGADO MATERIAL DA DECISÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM 

CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. 

INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 

(AgRg no AREsp 142.421/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO 

SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/02/2014, DJe 

25/02/2014)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

ARBITRADOS EM VALOR FIXO. TERMO INICIAL PARA A CORREÇÃO 

MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. 1. Os honorários advocatícios 

arbitrados em valor fixo, nos termos do art. 20, § 4º, do CPC, sofrem 

correção monetária a partir do seu arbitramento. Também devem incidir 

juros de mora sobre a verba advocatícia, desde o trânsito em julgado da 

sentença a fixou. 2. Embargos de declaração acolhidos. (EDcl no REsp 

1119300/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, 

julgado em 13/10/2010, DJe 20/10/2010)

E tal orientação foi reafirmada pelo novo Código de Processo Civil, eis que 

o § 16 do art. 85 prevê:

§ 16. Quando os honorários forem fixados em quantia certa, os juros 

moratórios incidirão a partir da data do trânsito em julgado da decisão.

Nesta linha de intelecção, tem-se que os juros moratórios devem incidir a 

partir do trânsito em julgado da sentença (dia 31.08.2015 – fls. 107) e a 

correção monetária desde a fixação da verba (24.10.2014 – fls. 69).

Em arremate, oportuno advertir que apesar da não apresentação de 

impugnação pelo executado, é permitido ao juiz analisar de ofício 

eventuais irregularidade no termo inicial de incidência de juros e correção 

monetária, eis que são matéria de ordem pública. A propósito:

CONSTITUCIONAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REPARATÓRIA DE 

DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. PACIENTE COM FRATURA DE OMBRO 

DIREITO. CIRURGIA NÃO REALIZADA. HOSPITAL PÚBLICO. JUSTIÇA 

GRATUITA. PEDIDO JÁ DEFERIDO. 34 DIAS DE INTERNAÇÃO. ALTA 

MÉDICA SEM A REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO. RESPONSABILIDADE 

CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. DANO 

MORAL CONFIGURADO. QUANTUM. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E 

DA PROPORCIONALIDADE. ADSTRIÇÃO À NORMATIVA DA EFETIVA 

EXTENSÃO DO DANO. DANO ESTÉTICO. FALTA DE PROVA. JUROS DE 

MORA DEVIDOS, DESDE O EVENTO DANOSO. CORREÇÃO MONETÁRIA. 

MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. INCONSTITUCIONALIDADE POR 

ARRASTAMENTO DO ART. 1º-F DA LEI N. 9.494/97, ALTERADO PELA LEI 

N. 11.960/09. ADOÇÃO DO IPCA COMO INDEXADOR. OMISSÃO QUANTO 

À DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO. 

RECURSOS DESPROVIDOS. 9. A CORREÇÃO MONETÁRIA, AO LADO DOS 

JUROS DE MORA, FUNCIONA COMO CONSECTÁRIO LEGAL DA 

CONDENAÇÃO E, POR ISSO, CONSTITUI MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA, 

PODENDO SER CONHECIDA E MODIFICADA DE OFÍCIO EM 2º GRAU, SEM 

IMPLICAR REFORMATIO IN PEJUS OU JULGAMENTO EXTRA/ULTRA 

P E T I T A .  ( . . . ) .  ( T J - D F  -  A P C :  2 0 1 1 0 1 1 1 2 7 8 0 8 2  D F 

0000707-59.2011.8.07.0018, Relator: ALFEU MACHADO, Data de 

Julgamento: 02/04/2014, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no 

DJE : 08/04/2014 . Pág.: 138).

Deste modo, RECONHEÇO, de ofício, o equívoco nos cálculos elaborados 

pela parte credora e DETERMINO a sua intimação para retificá-los, 

consignando-se que deverá se valer dos seguintes parâmetros:

a) o montante de R$ 1.000,00 (um mil reais) relativo à condenação dos 

honorários sucumbências deverá ser corrigido mediante acréscimo de 

juros simples, incidentes a partir do trânsito em julgado da sentença (dia 

31.08.2015 – fls. 107) e de correção monetária desde o arbitramento 

(24.10.2014 – fls. 69). O valor obtido deverá ser acrescido da multa 

prevista no art. 523, § 1º do NCPC e de honorários advocatícios fixados 

na fase de cumprimento de sentença, ambos em 10%, a partir do 

transcurso de 15 (quinze) dias após a intimação para cumprimento 

voluntário da sentença.

Após, INTIME-SE o devedor e, em seguida, CERTIFIQUE-SE e VOLTEM-ME 

conclusos para deliberação.

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE com urgência, expedindo-se o necessário.

Campo Verde - MT, 28 de junho de 2018.

MARIA LÚCIA PRATI

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 76187 Nr: 1146-86.2013.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bernardo Rodrigues de Oliveira Castro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ricardo Evangelista

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:13116

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Adaelsio da Cruz 

- OAB:8028-B

 Processo n.º 1146-86.2013.811.0051 – (Código 76187).

Cumprimento de Sentença.

 Vistos etc.

Trata-se de cumprimento de sentença movido por BERNARDO RODRIGUES 

DE OLIVEIRA CASTRO em face de RICARDO EVANGELISTA, ambos 

qualificados nos autos.

Intimada para cumprimento voluntário, a parte devedora pugnou pelo 

parcelamento do débito (fls. 117).

Em seguida, devidamente intimado, o executado não se manifestou.

Por corolário, a parte exequente atualiza o débito e requer a penhora via 

BACENJUD, e restando infrutífera, pugna pela tentativa de localização de 

bens móveis por meio de RENAJUD (fls. 123).

É o relatório.

 FUNDAMENTO e DECIDO.

De proêmio, considerando que a execução será iniciada pelo valor 

pretendido pelo credor, mas a penhora terá por base a importância que o 

juiz entender adequada, nos termos do art. 524, § 1º, do NCPC, passa-se 

a apreciação do cálculo apresentado pelo exequente.

Da análise do acervo de informações encartadas aos autos é possível 

verificar que a parte executada foi condenada ao pagamento de 

honorários advocatícios fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Vislumbra-se, ainda, que ao elaborar seus cálculos a parte credora os 

atualiza tomando como termo inicial e final da correção monetária os dias 

29.10.2014 e 01.10.2017 respectivamente e dos juros o dia 29.10.2014 e 

16.10.2017 respectivamente, o que não se admite.

E o argumento em que se sustenta tal afirmativa centraliza-se no fato de 

que no que tange aos honorários advocatícios fixados em quantia certa, a 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem posição firme acerca do 

termo inicial de seus juros moratórios, assentando ser o marco temporal 

para a exigência desse encargo o trânsito em julgado da decisão, bem 

como que a correção monetária incidirá a partir do arbitramento.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. QUANTIA CERTA. 

CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. 1. A 

jurisprudência do STJ sedimentou-se no sentido de que, arbitrados os 

honorários advocatícios em quantia certa, a correção monetária deve ser 

computada a partir da data em que fixada a verba. Também devem incidir 

juros de mora sobre a verba advocatícia, desde que o trânsito em julgado 

da sentença a fixou. 2. Agravo Regimental não provido. (STJ, T2 - 

SEGUNDA TURMA, AgRg no AgRg no AREsp 360741 / AL AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL 2013/0196931-0, Ministro HERMAN BENJAMIN (1132), data 

julgamento: 12/08/2014).

 AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO 

DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA A PARTIR DO TRÂNSITO 

EM JULGADO MATERIAL DA DECISÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM 

CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. 

INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 

(AgRg no AREsp 142.421/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO 

SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/02/2014, DJe 

25/02/2014)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

ARBITRADOS EM VALOR FIXO. TERMO INICIAL PARA A CORREÇÃO 

MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. 1. Os honorários advocatícios 

arbitrados em valor fixo, nos termos do art. 20, § 4º, do CPC, sofrem 

correção monetária a partir do seu arbitramento. Também devem incidir 

juros de mora sobre a verba advocatícia, desde o trânsito em julgado da 

sentença a fixou. 2. Embargos de declaração acolhidos. (EDcl no REsp 

1119300/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, 

julgado em 13/10/2010, DJe 20/10/2010)

E tal orientação foi reafirmada pelo novo Código de Processo Civil, eis que 

o § 16 do art. 85 prevê:

§ 16. Quando os honorários forem fixados em quantia certa, os juros 

moratórios incidirão a partir da data do trânsito em julgado da decisão.

Nesta linha de intelecção, tem-se que os juros moratórios devem incidir a 

partir do trânsito em julgado da sentença (dia 31.08.2015 – fls. 110) e a 

correção monetária desde a fixação da verba (24.10.2014 – fls. 69-v).

Em arremate, oportuno advertir que apesar da não apresentação de 

impugnação pelo executado, é permitido ao juiz analisar de ofício 

eventuais irregularidade no termo inicial de incidência de juros e correção 

monetária, eis que são matéria de ordem pública. A propósito:

CONSTITUCIONAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REPARATÓRIA DE 

DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. PACIENTE COM FRATURA DE OMBRO 

DIREITO. CIRURGIA NÃO REALIZADA. HOSPITAL PÚBLICO. JUSTIÇA 

GRATUITA. PEDIDO JÁ DEFERIDO. 34 DIAS DE INTERNAÇÃO. ALTA 

MÉDICA SEM A REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO. RESPONSABILIDADE 

CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. DANO 

MORAL CONFIGURADO. QUANTUM. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E 

DA PROPORCIONALIDADE. ADSTRIÇÃO À NORMATIVA DA EFETIVA 

EXTENSÃO DO DANO. DANO ESTÉTICO. FALTA DE PROVA. JUROS DE 

MORA DEVIDOS, DESDE O EVENTO DANOSO. CORREÇÃO MONETÁRIA. 

MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. INCONSTITUCIONALIDADE POR 

ARRASTAMENTO DO ART. 1º-F DA LEI N. 9.494/97, ALTERADO PELA LEI 

N. 11.960/09. ADOÇÃO DO IPCA COMO INDEXADOR. OMISSÃO QUANTO 

À DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO. 

RECURSOS DESPROVIDOS. 9. A CORREÇÃO MONETÁRIA, AO LADO DOS 

JUROS DE MORA, FUNCIONA COMO CONSECTÁRIO LEGAL DA 

CONDENAÇÃO E, POR ISSO, CONSTITUI MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA, 

PODENDO SER CONHECIDA E MODIFICADA DE OFÍCIO EM 2º GRAU, SEM 

IMPLICAR REFORMATIO IN PEJUS OU JULGAMENTO EXTRA/ULTRA 

P E T I T A .  ( . . . ) .  ( T J - D F  -  A P C :  2 0 1 1 0 1 1 1 2 7 8 0 8 2  D F 

0000707-59.2011.8.07.0018, Relator: ALFEU MACHADO, Data de 

Julgamento: 02/04/2014, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no 

DJE : 08/04/2014 . Pág.: 138).

Deste modo, RECONHEÇO, de ofício, o equívoco nos cálculos elaborados 

pela parte credora e DETERMINO a sua intimação para retificá-los, 

consignando-se que deverá se valer dos seguintes parâmetros:

a) o montante de R$ 3.000,00 (um mil reais) relativo à condenação dos 

honorários sucumbências deverá ser corrigido mediante acréscimo de 

juros simples, incidentes a partir do trânsito em julgado da sentença (dia 

31.08.2015 – fls. 107) e de correção monetária desde o arbitramento 

(24.10.2014 – fls. 69). O valor obtido deverá ser acrescido da multa 

prevista no art. 523, § 1º do NCPC e de honorários advocatícios fixados 

na fase de cumprimento de sentença, ambos em 10%, a partir do 

transcurso de 15 (quinze) dias após a intimação para cumprimento 

voluntário da sentença.

Após, INTIME-SE o devedor e, em seguida, CERTIFIQUE-SE e VOLTEM-ME 

conclusos para deliberação.

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE com urgência, expedindo-se o necessário.

Campo Verde - MT, 28 de junho de 2018.

MARIA LÚCIA PRATI

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 125251 Nr: 3455-41.2017.811.0051

 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: A K F Romero Transportes EPP, Comércio de 

Combustível Ipanema Ltda, N. M. Felito & Cia Ltda, Ipanema Diesel Ltda, 

Antonio Carlos Felito-ME, Comércio de Combustíveis Jaciara Ltda, 

Wellington de Araújo Castro, Antonio Carlos Felito, Carla Adriana Felito, 

Neide Monfernatti Felito, Andréia Katia Felito Romero, Mara Rúbia Felito, 

WELLINGTON DE ARAUJO CASTRO ME, ROMERO AGRICOLA ME, Banco 

Bradesco S/A, Tobiano Agropecuária Ltda, Cooperativa dos 

Cotonicultores de Campo Verde, Rosangela Aparecida Correia, Banco 

Rabobank International Brasil S/A, Rodrigues Garcia & Garcia Ltda-ME, 

Cooperativa dos Produtores de Campo Verde - Cooperverde, Banco de 

Lage Landen Brasil S/A, Scania Banco S/A, Agricola Roque Ltda, 

Guimarães Agricola Ltda, CCAB AGRO S.A., Ancora Suporte Agricola 

Ltda, COOPERPLUMA, CONTABILIDADE EXATA, Tocantins Refrigerantes 

S/A, Miguel Humberto Librelotto, Yara Brasil Fertilizantes S/A, Bayer S/A, 

Cooperativa de Crédito de Livre ADM. ASSC. Do Vale do São 
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Lourenço-Sicredi, Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andréia Irna Schneider Marx - 

OAB:6.131-MT, Anésio Rieth - OAB:25004/0, Celso Umberto Luchesi 

- OAB:76458/SP, Eduardo Alves Marçal - OAB:13311/MT, Fabiúla 

Müller Koenig - OAB:22.165-A, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - 

OAB:PR/56.918, Jayme Brown da Maia Pithon - OAB:8.406/BA, Karina 

Ribeiro Novaes - OAB:197105, LUIZ ANTONIO FILIPPELLI - 

OAB:15280, Paulo Guilherme de Mendonça Lopes - OAB:SP/98.709, 

Rodrigo Sarno Gomes - OAB:OAB/SP 203.990, Sadi Bonatto - 

OAB:10011/PR, Vagner Soares Sulas - OAB:8455/MT, Vinicius 

Emidio Cezar - OAB:16426/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO o credor BANCO BRADESCO S/A, na pessoa de seu procurador, 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste acerca da sujeição do 

crédito e da essencialidade do bem em questão (plantadeira John Deere), 

referido na decisão de Ref. 157.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 125251 Nr: 3455-41.2017.811.0051

 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: A K F Romero Transportes EPP, Comércio de 

Combustível Ipanema Ltda, N. M. Felito & Cia Ltda, Ipanema Diesel Ltda, 

Antonio Carlos Felito-ME, Comércio de Combustíveis Jaciara Ltda, 

Wellington de Araújo Castro, Antonio Carlos Felito, Carla Adriana Felito, 

Neide Monfernatti Felito, Andréia Katia Felito Romero, Mara Rúbia Felito, 

WELLINGTON DE ARAUJO CASTRO ME, ROMERO AGRICOLA ME, Banco 

Bradesco S/A, Tobiano Agropecuária Ltda, Cooperativa dos 

Cotonicultores de Campo Verde, Rosangela Aparecida Correia, Banco 

Rabobank International Brasil S/A, Rodrigues Garcia & Garcia Ltda-ME, 

Cooperativa dos Produtores de Campo Verde - Cooperverde, Banco de 

Lage Landen Brasil S/A, Scania Banco S/A, Agricola Roque Ltda, 

Guimarães Agricola Ltda, CCAB AGRO S.A., Ancora Suporte Agricola 

Ltda, COOPERPLUMA, CONTABILIDADE EXATA, Tocantins Refrigerantes 

S/A, Miguel Humberto Librelotto, Yara Brasil Fertilizantes S/A, Bayer S/A, 

Cooperativa de Crédito de Livre ADM. ASSC. Do Vale do São 

Lourenço-Sicredi, Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andréia Irna Schneider Marx - 

OAB:6.131-MT, Anésio Rieth - OAB:25004/0, Celso Umberto Luchesi 

- OAB:76458/SP, Eduardo Alves Marçal - OAB:13311/MT, Fabiúla 

Müller Koenig - OAB:22.165-A, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - 

OAB:PR/56.918, Jayme Brown da Maia Pithon - OAB:8.406/BA, Karina 

Ribeiro Novaes - OAB:197105, LUIZ ANTONIO FILIPPELLI - 

OAB:15280, Paulo Guilherme de Mendonça Lopes - OAB:SP/98.709, 

Rodrigo Sarno Gomes - OAB:OAB/SP 203.990, Sadi Bonatto - 

OAB:10011/PR, Vagner Soares Sulas - OAB:8455/MT, Vinicius 

Emidio Cezar - OAB:16426/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Assim, diante da essencialidade do roboque dolly leberato RDL 2E, 

Placa OAQ-8718, Semirreboque basculante librelato 2E, Placa OAQ-8758 e 

do Semirreboque basculante librelato 2E, Placa OAQ-8688 para o 

desenvolvimento da atividade empresarial das Recuperandas, DETERMINO 

a suspensão da ordem de apreensão, bem como de eventual 

consolidação da propriedade, em sendo o caso, dos respectivos bens 

afetados pela ação nº 5089-35.2016.811.0010, código 85856, distribuída 

por RANDON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA em face da 

Recuperanda A K F ROMERO TRANSPORTES EPP e a RANDON 

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, em trâmite na 1ª Vara de 

Jaciara – MT. Por consequência, OFICIE-SE ao Juízo correspondente 

cientificando-lhe acerca da presente decisão.A teor do documento de ref. 

138, OFICIE-SE ao Juízo da 2ª Vara da Comarca de Jaciara – MT, nos 

autos da ação nº 8171-14.2017.811.0051, código 134667, informando que 

o prazo de blindagem ainda não foi encerrado. No mais, INTIME-SE o Sr. 

Administrador Judicial, a fim de que se manifeste sobre o crédito da 

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Vale do 

Cerrado, representado pela Cédula de Crédito Bancário nº B503307449, 

cobrada nos autos nº 5213-18.2016.811.0010, código 86120, da Comarca 

de Jaciara (ref. 140), notadamente acerca de sua sujeição a esta ação. O 

Administrador Judicial deverá, ainda, manifestar-se sobre a 

essencialidade da plantadeira John Deere, série 2100, de 09 a 26, objeto 

da ação de busca e apreensão nº 8171-14.2017.811.0051, código 

134667, da 1ª Vara deste Juízo. Deverá, ainda, verificar o cumprimento, 

pelos Recuperandos, das obrigações fiscais e sociais, bem como para 

que informe sobre eventual indício de irregularidade na contabilidade 

deles. Após, INTIME-SE o credor BANCO BRADESCO S/A para que se 

manifeste acerca da sujeição do crédito e da essencialidade do em 

questão.DEIXO de conhecer dos pedidos de habilitação ou de impugnação 

a créditos direcionados aos autos, cabendo aos interessados o 

expediente previsto na Lei 11.101/05. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 146581 Nr: 3261-07.2018.811.0051

 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: INSIDE – PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A., 

Paulo Cesar Tkatsch

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Campo Verde

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Priscila Sacardi Biudes Rubert - 

OAB:7286

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte Autora, na pessoa de seu procurador, para, no prazo de 

05 (cinco) dias, efetuar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, 

referente a uma diligência na zona urbana (CENTRO), devendo ser emitida 

G u i a  d e  D i l i g ê n c i a s  n o  e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao, comprovando nos 

autos o respectivo pagamento, para o cumprimento do mandado de 

cumprimento de liminar e citação.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000983-16.2018.8.11.0051

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:

DIELY AUGUSTINHO NUNES 04987245140 (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA Intimo a parte requerente, na pessoa de seu 

procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação designada para 

o dia Data: 14/08/2018 ás 15h00min , na sede do Juizado Especial Cível e 

Criminal de Campo Verde - MT. Cientifico-o (a) de que o não 

comparecimento implicará arquivamento e condenação nas custas 

processuais, nos termos da Lei. Maria Divina Alves Feitosa Gestor de 

Secretaria

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010526-94.2013.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

TELMA RACHEL CANDIL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TELMA RACHEL CANDIL OAB - MT10292-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLUBE DO DESCONTO COMERCIO ELETRONICO LTDA (EXECUTADO)

ALLIANZE COMERCIAL LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DAVID PAES NORGREN OAB - SP236011 (ADVOGADO)

RAFAEL ENY OAB - SP0324211A (ADVOGADO)

 

Autos nº 8010526-94.2013.8.11.0051 Despacho. Vistos etc. Na forma do 

artigo 513, § 2º, do CPC, intimem-se os(as) executados(as) para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, paguem o valor do débito, conforme pedido 

formulado pela parte Exequente (ID 10910067). Fica a parte executada 

advertida de que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 
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próprios autos, sua impugnação. Não ocorrendo pagamento voluntário no 

prazo do artigo 523 do CPC, o débito será acrescido de multa de dez por 

cento. Ademais, não efetuado o pagamento voluntário no prazo de 15 

(quinze) dias, independentemente de nova intimação do credor, poderá a 

parte exequente efetuar pedido de penhora on line (bacenjud). Por fim, 

certificado o trânsito em julgado da decisão e transcorrido o prazo do art. 

523, a parte exequente poderá requerer diretamente à serventia a 

expedição de certidão, nos termos do art. 517 do CPC, que servirá também 

aos fins previstos no art. 782, §3º, todos do Código de Processo Civil. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Campo Verde-MT, 

05 de julho de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001022-13.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ANTONIO COSTA ELER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSVALDO LOPES BERBETTI JUNIOR OAB - PR84373 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO 

LTDA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA Intimo a parte requerente, na pessoa de seu 

procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação designada para 

o dia 11/09/2018 ás 14h40min , na sede do Juizado Especial Cível e 

Criminal de Campo Verde - MT. Cientifico-o (a) de que o não 

comparecimento implicará arquivamento e condenação nas custas 

processuais, nos termos da Lei. Maria Divina Alves Feitosa Gestor de 

Secretaria

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010001-10.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JUSCELINO PEREIRA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA FRAZAO ZUNTA OAB - MT4055-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESCALLA CURSOS LIMITADA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS AUGUSTO SBROGGIO LACANNA OAB - SP323065 (ADVOGADO)

 

Autos nº 8010001-10.2016.8.11.0051 Cumprimento de Sentença 

Despacho. Vistos etc. Converta-se a presente ação em cumprimento de 

sentença. Na forma do artigo 513, § 2º, do CPC, intime-se o(a) executado)

(a) para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do crédito, 

conforme pedido e cálculo de ID 11438126 e 11738146. Fica a parte 

executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem 

o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação. Não ocorrendo pagamento voluntário no 

prazo do artigo 523 do CPC, o débito será acrescido de multa de dez por 

cento. Ademais, não efetuado o pagamento voluntário no prazo de 15 

(quinze) dias, independentemente de nova intimação do credor, poderá a 

parte exequente efetuar pedido de penhora on line (bacenjud). Por fim, 

certificado o trânsito em julgado da decisão e transcorrido o prazo do art. 

523, a parte exequente poderá requerer diretamente à serventia a 

expedição de certidão, nos termos do art. 517 do CPC, que servirá também 

aos fins previstos no art. 782, §3º, todos do Código de Processo Civil. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Campo Verde-MT, 

04 de maio de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000190-48.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA ALVES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Autos n° 1000190-48.2016.811.0051 Sentença. Vistos etc. A parte 

Reclamada SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA realizou o 

pagamento voluntário do débito (ID 14284859). A parte exequente 

concordou com o valor depositado e requereu o levantamento (ID 

14307150). Vieram os autos conclusos. Decido. Dispõe o artigo 924 do 

Novo Código Processual Civil em seu inciso II, que: “Art. 924. Extingue-se a 

execução quando: (...) II - a obrigação for satisfeita” Ante o exposto, face 

à quitação do débito, JULGO EXTINTO o processo com fulcro nos artigos 

924, inciso II, e 925, ambos do Novo Código de Processo Civil. Por 

consequência, DETERMINO a liberação do valor depositado nos autos (ID 

14284859) em favor da parte Exequente, nos termos do petitório de ID 

14307150. Sem custas ou honorários. Certificado o trânsito em julgado, 

arquive-se, com as baixas e anotações de estilo. P.I.C. Às providências. 

Campo Verde/MT, 27 de julho de 2018. Caroline Schneider Guanaes 

Simões Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000082-82.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JONATHAN WAGNER SILVA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BARCELONA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ OAB - SP0163613A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO ÀS PARTES - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Intimo as partes, 

na pessoa de seus procuradores, para comparecer à Audiência de 

Conciliação designada para o dia 23/08/2018 Hora: 16:00 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. EVERTON ALVES DE OLIVEIRA JESUS Analista Judiciário SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO VERDE E 

INFORMAÇÕES: RUA FORTALEZA, 1, CAIXA POSTAL 121, JARDIM 

CAMPO REAL 2, CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 - TELEFONE: (66) 

34192233.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001249-03.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL ALVES LUIZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO 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 17/09/2018, às 09h40min, 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: 1001250-85.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL ALVES LUIZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA Intimo a parte requerente, na pessoa de seu 

procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação designada para 

o dia 17/09/2018, às 10h00min, 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: 1000649-79.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

AGUINALDO TEIXEIRA SOBRINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT0019588A (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 11/09/2018, às 16h00min, 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: 1001263-84.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ACYR ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ACYR ARAUJO OAB - MT0006914A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GELOCI ROQUE GELESKI - ME (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA Intimo a parte requerente, na pessoa de seu 

procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação designada para 

o dia 17/09/2018 às 10h20min, 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

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010378-78.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARINALVA ALVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO VIETO MACHADO SCALOPPE OAB - MT0019531A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALIANCA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM 

GERAL LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Vistos, etc. A Reclamante informou o novo endereço para a citação da 

Reclamada, conforme se verifica no ID. 11791371. Assim, EXPEÇA-SE 

carta precatória de citação, com as advertências de praxe. Às 

providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Campo 

Verde/MT, 30 de julho de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001264-69.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

LAIR DAHMER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO HENRIQUE FERNANDES MANGOLD OAB - MT24809/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS 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 17/09/2018 às 13h00min, 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

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001401-85.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

AMAURY BISMARCK DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Decisão. Vistos etc. Defiro o pedido de gratuidade lançado pelo 

Reclamante AMAURY BISMARCK DE ALMEIDA. Certificada a 

tempestividade do recurso inominado, recebo-o apenas no efeito 

devolutivo (artigo 43 da Lei 9.099/95). Intime-se a parte recorrida para 

apresentar as contrarrazões. Após, encaminhem-se os autos à Turma 

Recursal. Cumpra-se. Às providências. Campo Verde-MT, 30 de julho de 

2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001088-27.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

GIRLENIA DE SOUZA SANTOS (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):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Decisão. Vistos etc. A parte Requerente GIRLENIA DE SOUZA SANTOS, 

inconformada com a sentença proferida nos autos, interpôs recurso 

inominado. Impossível o recebimento do recurso, eis que claramente 

intempestivo, nos termos da certidão de ID 14371247. De fato, a sentença 

foi publicada no DJE no dia 25.06.2018. Entretanto, apenas no dia 

10.07.2018 a parte recorrente interpôs o recurso. Assim, evidente que o 

prazo de 10 (dez) dias previsto no art. 42 da Lei 9.099/95 já havia se 

esgotado. Consigne-se, ainda, que, no juizado especial todos os prazos 

serão contados de forma contínua. Nesse sentido, a orientação do 

Enunciado 165 do FONAJE: “Nos Juizados Especiais Cíveis, todos os 

prazos serão contados de forma contínua (XXXIX Encontro - Maceió-AL).” 

Desta forma, deixo de receber o recurso interposto pela parte Reclamada, 

por entender faltar-lhe requisito intrínseco, qual seja a tempestividade. 

Intime-se. Cumpra-se. Após, arquive-se o feito. Às providências. Campo 

Verde/MT, 30 de julho de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010339-81.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

VILMA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN BOTELHO OAB - MT0017641A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1030631/7/2018 Página 305 de 610



Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Decisão. Vistos etc. Defiro o pedido de gratuidade lançado pela 

Reclamante VILMA DA SILVA. Certificada a tempestividade do recurso 

inominado, recebo-o apenas no efeito devolutivo (artigo 43 da Lei 

9.099/95). Intime-se a parte recorrida para apresentar as contrarrazões. 

Após, encaminhem-se os autos à Turma Recursal. Cumpra-se. Às 

providências. Campo Verde-MT, 30 de julho de 2018. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001090-94.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO FERNANDES DE MENDONCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Decisão. Vistos etc. A parte Requerente EDUARDO FERNANDES DE 

MENDONÇA, inconformada com a sentença proferida nos autos, interpôs 

recurso inominado. Impossível o recebimento do recurso, eis que 

claramente intempestivo, nos termos da certidão de ID 14400174. De fato, 

a sentença foi publicada no DJE no dia 09.05.2018. Entretanto, apenas no 

dia 16.07.2018, a parte recorrente interpôs o recurso. Assim, evidente que 

o prazo de 10 (dez) dias previsto no art. 42 da Lei 9.099/95 já havia se 

esgotado. Consigne-se, ainda, que, no juizado especial todos os prazos 

serão contados de forma contínua. Nesse sentido, a orientação do 

Enunciado 165 do FONAJE: “Nos Juizados Especiais Cíveis, todos os 

prazos serão contados de forma contínua (XXXIX Encontro - Maceió-AL).” 

Desta forma, deixo de receber o recurso interposto pela parte Reclamada, 

por entender faltar-lhe requisito intrínseco, qual seja a tempestividade. 

Intime-se. Cumpra-se. Após, arquive-se o feito. Às providências. Campo 

Verde/MT, 30 de julho de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001336-90.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS BATISTELLA STATUTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO SANTANA ROSA NETO OAB - MT23731/O (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):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Decisão. Vistos etc. Defiro o pedido de gratuidade lançado pelo 

Reclamante JOSÉ CARLOS BATISTELLA STATUTI. Certificada a 

tempestividade do recurso inominado, recebo-o apenas no efeito 

devolutivo (artigo 43 da Lei 9.099/95). Intime-se a parte recorrida para 

apresentar as contrarrazões. Após, encaminhem-se os autos à Turma 

Recursal. Cumpra-se. Às providências. Campo Verde-MT, 30 de julho de 

2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000011-46.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIELEN CORONEL VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Decisão. Vistos etc. Defiro o pedido de gratuidade lançado pelo 

Reclamante ROSIELEN CORONEL VIEIRA. Certificada a tempestividade do 

recurso inominado, recebo-o apenas no efeito devolutivo (artigo 43 da Lei 

9.099/95). Intime-se a parte recorrida para apresentar as contrarrazões. 

Após, encaminhem-se os autos à Turma Recursal. Cumpra-se. Às 

providências. Campo Verde-MT, 30 de julho de 2018. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000649-79.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

AGUINALDO TEIXEIRA SOBRINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT0019588A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos n° 1000649-79.2018.8.11.0051 Decisão. Vistos etc. - Da Aplicação 

do CDC: Ressalto que ao caso em questão merecem ser aplicadas as 

normas consumeristas, posto que clara a relação de consumo entre as 

partes, conforme se verifica pela redação do artigo 2º do CDC. “Art. 2° 

Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto 

ou serviço como destinatário final.” - Da Inversão do Ônus da Prova: A 

aplicação do Código de Defesa do Consumidor merece ser analisada 

nesse momento processual, eis que, admitidas as normas consumeristas, 

cumpre observar as importantes consequências processuais. Com efeito, 

a aplicação do CDC permite, caso sejam preenchidos os requisitos, a 

inversão do ônus da prova, modificando, dessa feita, as tarefas 

processuais de cada uma das partes, previstas, via de regra, no art. 373 

do NCPC: “Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato 

constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. § 1o Nos casos 

previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à 

impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. § 2o A 

decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar situação em que a 

desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente 

difícil. § 3o A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer 

por convenção das partes, salvo quando: I - recair sobre direito 

indisponível da parte; II - tornar excessivamente difícil a uma parte o 

exercício do direito. § 4o A convenção de que trata o § 3o pode ser 

celebrada antes ou durante o processo.” O Magistrado, portanto, caso 

entenda aplicável a inversão do ônus da prova, deve manifestar-se desde 

logo, de forma a permitir que as partes saibam antecipadamente acerca de 

seu ônus processual e, assim, possam manifestar-se adequadamente nos 

autos. É dizer que a inversão do ônus da prova não pode ser tida como 

mera regra de análise de provas do juízo, a ser levada em consideração 

apenas quando da elaboração da sentença. Deve, ao revés, ser 

determinada desde a inicial, de forma que o réu possa, já na contestação, 

produzir as provas que entender necessárias, especialmente as 

documentais, a atender a sua incumbência processual. Esclarecido isso, 

concordo que a aplicação do CDC permite a inversão do ônus da prova 

naqueles casos em que houver nítida hipossuficiência do consumidor, 

assim entendido aquele despreparo técnico do consumidor em produzir as 

provas tendentes à comprovação de suas alegações, e, também, 

naquelas hipóteses em que verificar-se, desde logo, verossimilhança de 

suas alegações. É o ditame legal: “Art. 6º São direitos básicos do 

consumidor: (...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive 

com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, 

a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;” Admitidas 

as normas consumeristas, observa-se importante consequência 
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processual no caso em tela. É que a aplicação do CDC permite a inversão 

do ônus da prova naqueles casos em que houver nítida hipossuficiência 

do consumidor, assim entendido aquele despreparo técnico do consumidor 

em produzir as provas tendentes à comprovação de suas alegações. No 

presente feito, nota-se que a manifesta hipossuficiência probatória do 

Requerente, pois que a Requerida poderá comprovar se o débito inserido 

no cadastro de inadimplente foi contratado e é devido. Assim, visível a 

hipossuficiência probatória do Requerente, cabível a inversão do ônus da 

prova, alterando-se, assim, as incumbências processuais das partes. À 

Requerida incumbirá, portanto, a demonstração de existência do negócio 

jurídico e que o débito negativado é legítimo. Isso posto, reconhecendo 

como de consumo a relação firmada entre as partes, e visualizando, 

ainda, a hipossuficiência técnica do Requerente em produzir as provas 

necessárias às suas alegações, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, 

determino que a Requerida, no prazo da contestação, caso não haja 

acordo, que será de 05 (cinco) dias, a contar da audiência de conciliação 

designada, junte todas as provas no tocante as alegações do Requerente. 

- Da Tutela de Evidência Como se sabe, por meio da tutela provisória, o 

legislador pretendeu mitigar os indesejados efeitos que o tempo pode 

impor aos litigantes. Assim, nos termos dos arts. 294 e seguintes do Novo 

Código de Processo Civil, definiu as hipóteses de urgência nas quais se 

admitem a antecipação do próprio direito material pleiteado e, também, o 

deferimento de providências acautelatórias que garantam esse mesmo 

direito. No que mais de perto interessa ao presente feito, ao lado daquelas 

situações de urgência, cautelar ou antecipatória, o legislador arrolou como 

provisória também a tutela de evidência, a autorizar a pronta satisfação 

dos interesses da parte, independentemente da demonstração de perigo 

de dano ou de ilícito, naqueles casos previstos no art. 311 do novo Código 

de Processo Civil: “Art. 311. A tutela da evidência será concedida, 

independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao 

resultado útil do processo, quando: I – ficar caracterizado o abuso do 

direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte; II – as 

alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e 

houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula 

vinculante; III – se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova 

documental adequada do contrato de depósito, caso em que será 

decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de 

multa; IV – a petição inicial for instruída com prova documental suficiente 

dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova 

capaz de gerar dúvida razoável.” Importante ressaltar que são requisitos 

da tutela de evidência o requerimento da parte expondo as motivações de 

seu direito de maneira contundente e também a comprovação de evidência 

do direito material, ou seja, qualquer das circunstâncias de evidência 

enumeradas no artigo 311 do CPC. Entretanto, percebe-se pelo exame dos 

autos que o Autor sequer apontou em qual das situações elencadas no 

artigo 311 do Código de Processo Civil, o seu direito material de adequa, 

apenas formulando pedido genérico, sob o argumento de que a inscrição 

de seu nome em cadastro de restrição de crédito é indevida, pois 

desconhece o débito cobrado e, com base no artigo 311 e seus incisos, 

requer a concessão da tutela de evidência para a suspensão da 

negativação apontada. Assim, da leitura dos fatos expostos na inicial e em 

que pese a falta de especificação e fundamentação do Autor, não se 

vislumbra a ocorrência de qualquer das causas ensejadoras para 

concessão da tutela de evidência. Portanto, impossível o deferimento da 

tutela de evidência pleiteada, ante a não ocorrência de qualquer das 

causas previstas no artigo 311 do CPC. Isso posto, INDEFIRO o pedido de 

tutela de evidência aduzido pela parte Reclamante. Recebo a petição 

inicial, tendo em vista que estão preenchidos os requisitos do art. 319 do 

Código de Processo Civil. DESIGNE-SE nova data de audiência de 

conciliação. Cite-se a parte promovida preferencialmente por 

correspondência com aviso de recepção, intimando-a também para 

comparecimento à audiência de conciliação. A correspondência ou 

contrafé recebida no endereço da parte é eficaz para efeito de citação, 

desde que identificado o seu recebedor (Enunciado nº 5 do FONAJE). Na 

correspondência/mandado de citação/intimação deverá constar a 

advertência de que o não comparecimento da parte promovida na 

audiência de conciliação importará em sua revelia e presunção de 

veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95), bem 

como que o prazo de 05 (cinco) dias para a oferta de resposta fluirá a 

partir da audiência de conciliação. Intime(m)-se o(a)(s) promovente(s), 

consignando no mandado que o não comparecimento pessoal à audiência 

implicará na extinção do processo sem resolução do mérito e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais. Intimem-se. Cumpra-se. Às 

providências. Campo Verde-MT, 30 de julho de 2018. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000464-41.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

WELLYTON FONSECA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR OAB - MT22367/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AUTO ESCOLA SINAL VERDE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000464-41.2018.811.0051 Polo Ativo: WELLYTON FONSECA PEREIRA 

Polo Passivo: AUTO ESCOLA SINAL VERDE Vistos etc. A questão 

controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a decidir 

antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. Pois bem. Verifico do termo da petição juntada aos autos (Id 

13853822), que houve composição amigável entre as partes, no que tange 

a obrigação pecuniária, fazendo-se necessário a homologação do acordo 

e como consequência a extinção do feito com resolução do mérito. Assim, 

considerando que a transação é ato bilateral com que as partes definem a 

solução do conflito que os envolve, e que produz efeito imediato entre as 

mesmas, como o caso presente está a revelar, devendo levar em 

consideração que, em caso de descumprimento, poderá a parte que 

incorreu em prejuízo requerer a execução em Juízo de eventuais valores, 

com a consequente aplicação da multa. Diante disso, presente os 

requisitos legais, a Homologação e a Extinção do feito com resolução do 

mérito é medida que se impõe. II - Dispositivo Por tais considerações, 

HOMOLOGO e considerando o disposto no art. 487, III, “b”, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO O FEITO, com resolução do mérito ante o 

acordo celebrado entre as partes. Sem custas e honorários, consoante 

previsão contida nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada esta em 

julgado, ARQUIVEM-SE os presentes autos, observadas as formalidades 

legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos 

do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de 

homologação por parte do juízo. Campo Verde/MT, 30 de julho de 2018. 

K e l s o n  G i o r d a n i  M i r a n d a  d a  S i l v a  J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT, 30 de julho de 2018. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000012-31.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL RIBEIRO DA SILVA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT0016773A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIACAO SATELITE LTDA (REQUERIDO)

GUICHE VIRTUAL SERVICOS DE INTERNET LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO CLAUDIO BARBOSA DE SOUSA OAB - MG64308 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000012-31.2018.811.0051 Polo Ativo: GABRIEL RIBEIRO DA SILVA 

JUNIOR Polo Passivo: VIAÇÃO SATÉLITE LTDA e GUICHE VIRTUAL 

SERVIÇOS DE INTERNET LTDA 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 
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Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação ajuizada por GABRIEL 

RIBEIRO DA SILVA JUNIOR contra VIAÇÃO SATÉLITE LTDA e GUICHE 

VIRTUAL SERVIÇOS DE INTERNET LTDA objetivando restituição em dobro 

de valores e indenização por danos morais. A parte requerida em peça 

defensiva, afirma a inexistência de ilicitude e danos morais, requerendo a 

improcedência da ação. É o suficiente a relatar. Passo a emitir 

fundamentada decisão estatal. I – Mérito Primeiramente, verifico que há 

pedido de desistência do Autor em face do Reclamado Viação Satélite 

LTDA (Id 12564028), motivo pelo qual, HOMOLOGO o referido pedido, com 

a consequente extinção do processo sem resolução do mérito. Verifica-se 

dos autos que o reclamante se insurge de compra de passagem efetuada 

junto a Requerida, bem como o seu cancelamento que se demonstra pelos 

documentos anexo a inicial (Ids 1327875, 11327895 e 11327870), ocasião 

em que junta extrato de débito do cartão de credito do valor da compra 

após o cancelamento representando o montante de R$ 342,00 (Id 

1132705), requerendo a restituição em dobro, bem como o dano moral. A 

reclamada, afirma serem ausente os danos morais, requerendo a 

improcedência da ação. Ocorre, que a reclamada se limitou em sua defesa 

acerca do fato constitutivo do direito do autor, posto que não juntou 

nenhum documento que comprova de forma exata e plausível se o valor já 

havia sid estornado junto ao cartão de crédito do reclamante. Já o 

reclamante juntou em sua inicial documentos que comprova o pedido e 

confirmação do cancelamento da compra (Ids 1327875, 11327895 e 

11327870), bem como extrato de débito do cartão que comprova o valor 

debitado de R$ 342,00 (Id 1132705). Diante disso, verifica-se nitidamente 

que a Reclamada incorreu em falha na prestação de seus serviços, em 

razão da inversão do ônus da prova. Assim, assiste razão à parte autora, 

devendo a reclamada ser responsabilizada pelo ilícito praticado, com 

conduta abusivas que exploram seus consumidores exigindo vantagem 

manifestamente excessivas, conforme determina o artigo 39, V do Código 

de Defesa do Consumidor. 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. Em que pese às 

alegações da reclamada e em virtude da inversão do ônus da prova esta 

não se desincumbiu de seu ônus. Portanto, a restituição em dobro dos 

valores discutido nestes autos, é medida que se impõe. III – Dano Moral A 

controvérsia cinge-se em aferir se a conduta da Ré é apta a ensejar a 

condenação em danos morais, bem como se da respectiva conduta há 

que se reconhecer a ocorrência dos aludidos danos. Cediço que para a 

caracterização da obrigação de indenizar exige-se a conduta, o dano e o 

nexo causal entre a respectiva conduta e os danos. In casu, postula a 

parte Autora a reparação por danos morais sem nenhuma razão, posto 

que não constava no sistema de proteção ao crédito uma restrição em seu 

nome e CPF que tenha sido inserida pela Ré, bem como o nexo causal em 

relação ao dano moral. Não há como se acolher a pretensão da parte 

Autora. Explica-se. Em que pese restar provado que houve cobrança de 

valor da passagem, a parte autora não demonstrou de modo satisfatório 

se existia alguma restrição em seu nome por meio de certidão expedida 

pelo Órgão de Proteção ao Crédito SPC/SERASA que tenha sido inserida 

pela Ré ou se existiu fatos que corroborasse com a lesão do direito em 

sua esfera moral, ocasião em que não há como se reconhecer que 

referida cobrança tenha causado ao Autor danos morais passíveis de 

ressarcimento. Sendo assim, é possível crer que a cobrança dirigida ao 

Autor acarretou somente meros aborrecimentos. Não há dúvida de que a 

situação apresentada causa desconforto para qualquer pessoa, no 

entanto, esse desconforto não pode ser considerado como causador de 

dano moral indenizável. Tal entendimento encontra-se sedimentado na 

jurisprudência: RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL 

INEXISTENTE. VERBA INDENIZATÓRIA AFASTADA. O mero dissabor não 

pode ser alçado ao patamar do dano moral, mas somente aquela agressão 

que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas 

aflições ou angústias no espírito de quem a ela se dirige. Recurso Especial 

conhecido e provido”. (REsp 714611/PB; RECURSO ESPECIAL 

2005/0001506-0. Relator: Ministro CESAR ASFOR ROCHA (1098). Data de 

julgamento: 19/09/2006. Acórdão publicado no DJU em 02/10/2006) 

[grifou-se] Assim, tem-se que a situação apresentada se caracteriza 

como mero aborrecimento ou contratempo que sofre a pessoa nas 

relações diárias, absolutamente normais na vida de qualquer um. Portanto, 

não vislumbra-se dano concreto ou prova indiciária mínima de que a 

Autora tenha sido submetida à situação capaz de violar de forma 

exacerbada sua imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos 

tutelados pelo ordenamento pátrio. Salvo prova de efetivo dano à 

personalidade, tal situação não é suficiente a caracterizar a ocorrência de 

dano moral passível de indenização. Forçoso, portanto, concluir pela 

ausência dano moral a ser indenizado. Assim, caminho outro não há 

senão o da parcial procedência do pedido inicial. IV – Dispositivo Por tais 

considerações, com fundamento no artigo 6º. da Lei 9.099/95 c/c artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO A RECLAMAÇÃO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE e: 1- JULGO IMPROCEDENTE o pedido de 

indenização por dano morais; 2 - Condeno a reclamada ao pagamento de 

R$ 684,00 (seiscentos e oitenta e quatro reais) nos termos do art. 42, § 

único do Código de Defesa do Consumidor; 3- Determino que os valores 

da condenação pelo dano material sejam corrigidos monetariamente pelo 

índice INPC, desde o evento danoso (Súmula 43/STJ), mais juros 

moratórios que fixo em 1% ao mês, devidos desde a citação, na forma do 

artigo 405 do Código Civil. 4- Em atenção ao pedido de desistência da 

parte Autora (id 12564028) e com fundamento no art. 485, inciso VIII do 

Novo Código de Processo Civil c/c o art. 51, §1º da Lei 9.099/95, 

HOMOLOGO e JULGO EXTINTO O PROCESSO sem resolução do mérito 

somente em face da Requerida VIAÇÃO SATÉLITE LTDA. 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, 30 de julho 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, 30 de julho de 2018. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000769-59.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

UESLAINE APARECIDA FLORIANO PRATI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Keila Nalmandes Franca (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000769-59.2017.811.0051 Polo Ativo: UESLAINE APARECIDA FLORIANO 

PRATI Polo Passivo: KEILA NALMANDES FRANCA Vistos e examinados. 

Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. Trata-se 

de reclamação ajuizada neste Juizado Especial, sendo que o presente 

feito tramita desde 30.05.2017. A parte Autora devidamente intimada (id 

13064476) para manifestar sobre o regular prosseguimento do feito no 

prazo legal, esta compareceu na secretaria deste Juizado e requereu a 

desistência da ação, conforme consta na certidão juntada aos autos (Id 

13084692). É o suficiente a relatar. Passo a emitir fundamentada decisão 

estatal. Analisando os autos, verifica-se que o presente feito foi 

devidamente sentenciado com apreciação do mérito, ocasião em que após 

a sentença não cabe pedido de desistência, uma vez que, referido 

instituto processual visa afastar do Poder Judiciário analise do mérito da 

questão, o que não é o caso em tela, visto que houve decisão terminativa. 

Diante disso, conforme pedido da Autora, Determino que o cartório 

certifique o transito em julgado da sentença e remeta ao arquivamento os 

autos dando baixa na distribuição, observadas as formalidades legais, 

conforme consta na sentença. Às providências. 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, 22 de julho de 2018. 

K e l s o n  G i o r d a n i  M i r a n d a  d a  S i l v a  J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000306-83.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

NIVANDO SANTOS PINHEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL LORENZZATTO OAB - MT20692-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MADEIRAMADEIRA COMERCIO ELETRONICO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE SHINJI INOUE OAB - PR0054373A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000306-83.2018.811.0051 Polo Ativo: NIVANDO SANTOS PINHEIRO Polo 

Passivo: MADEIRAMADEIRA COMERCIO ELETRONICO S.A Vistos etc. A 

questão controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a 

decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. Pois bem. Verifico do termo da petição juntada aos autos (Id 

13210664), que houve composição amigável entre as partes, no que tange 

a obrigação pecuniária, fazendo-se necessário a homologação do acordo 

e como consequência a extinção do feito com resolução do mérito. Assim, 

considerando que a transação é ato bilateral com que as partes definem a 

solução do conflito que os envolve, e que produz efeito imediato entre as 

mesmas, como o caso presente está a revelar, devendo levar em 

consideração que, em caso de descumprimento, poderá a parte que 

incorreu em prejuízo requerer a execução em Juízo de eventuais valores, 

com a consequente aplicação da multa. Diante disso, presente os 

requisitos legais, a Homologação e a Extinção do feito com resolução do 

mérito é medida que se impõe. II - Dispositivo Por tais considerações, 

HOMOLOGO e considerando o disposto no art. 487, III, “b”, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO O FEITO, com resolução do mérito ante o 

acordo celebrado entre as partes. Sem custas e honorários, consoante 

previsão contida nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada esta em 

julgado, ARQUIVEM-SE os presentes autos, observadas as formalidades 

legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos 

do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de 

homologação por parte do juízo. Campo Verde/MT, 30 de julho de 2018. 

K e l s o n  G i o r d a n i  M i r a n d a  d a  S i l v a  J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT, 30 de julho de 2018. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001249-37.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

J. B. PEDROSO MANIPULACAO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMERCIO LUIZ GUENO OAB - MT0011482A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIAL BARRETO CASABONA OAB - SP26364 (ADVOGADO)

JOSE DE PAULA MONTEIRO NETO OAB - SP29443 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1001249-37.2017.811.0051 Polo Ativo: J.B PEDROSO MANIPULAÇÃO - ME 

Polo Passivo: DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA 

Vistos etc. A questão controvertida despicienda prova oral, motivo pelo 

qual passo a decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso 

I, do Código de Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 

da Lei nº. 9.099/95. Pois bem. Verifico do termo de conciliação juntado aos 

autos (Id 11445582), que houve composição amigável entre as partes, no 

que tange a obrigação de fazer e pecuniária, fazendo-se necessário a 

homologação do acordo e como consequência a extinção do feito com 

resolução do mérito. Assim, considerando que a transação é ato bilateral 

com que as partes definem a solução do conflito que os envolve, e que 

produz efeito imediato entre as mesmas, como o caso presente está a 

revelar, devendo levar em consideração que, em caso de 

descumprimento, poderá a parte que incorreu em prejuízo requerer a 

execução em Juízo de eventuais valores, com a consequente aplicação 

da multa. Diante disso, presente os requisitos legais, a Homologação e a 

Extinção do feito com resolução do mérito é medida que se impõe. II - 

Dispositivo Por tais considerações, HOMOLOGO e considerando o 

disposto no art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO 

O FEITO, com resolução do mérito ante o acordo celebrado entre as 

partes. Sem custas e honorários, consoante previsão contida nos artigos 

54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada esta em julgado, ARQUIVEM-SE os 

presentes autos, observadas as formalidades legais. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 

9099/95, o presente projeto de sentença para fins de homologação por 

parte do juízo. Campo Verde/MT, 11 de julho de 2018. Kelson Giordani 

M i r a n d a  d a  S i l v a  J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT, 30 de julho de 2018. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000671-40.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

TELCO FIDELIS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FOLETTO OAB - MT0005282A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RN COMERCIO VAREJISTA S.A (REQUERIDO)

MIDEA DO BRASIL - AR CONDICIONADO - S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP0117417A 

(ADVOGADO)

WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO OAB - RS0069412S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000671-40.2018.811.0051 Polo Ativo: TELCO FIDELIS DE SOUZA Polo 

Passivo: MIDEA DO BRASIL – AR CONDICIONADO e RN COMERCIO 

VAREJISTA S.A Vistos etc. A questão controvertida despicienda prova 

oral, motivo pelo qual passo a decidir antecipadamente, conforme autoriza 

o art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Dispenso o relatório, como 

permite o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. Pois bem. Verifico do termo de 

conciliação juntado aos autos (Id 14180675), que houve composição 

amigável entre as partes, no que tange a obrigação de fazer e pecuniária, 

fazendo-se necessário a homologação do acordo e como consequência a 

extinção do feito com resolução do mérito. Assim, considerando que a 

transação é ato bilateral com que as partes definem a solução do conflito 

que os envolve, e que produz efeito imediato entre as mesmas, como o 

caso presente está a revelar, devendo levar em consideração que, em 

caso de descumprimento, poderá a parte que incorreu em prejuízo 

requerer a execução em Juízo de eventuais valores, com a consequente 

aplicação da multa. Diante disso, presente os requisitos legais, a 

Homologação e a Extinção do feito com resolução do mérito é medida que 

se impõe. II - Dispositivo Por tais considerações, HOMOLOGO e 

considerando o disposto no art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO O FEITO, com resolução do mérito ante o acordo 

celebrado entre as partes. Sem custas e honorários, consoante previsão 

contida nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada esta em julgado, 

ARQUIVEM-SE os presentes autos, observadas as formalidades legais. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 

40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de 

homologação por parte do juízo. Campo Verde/MT, 11 de julho de 2018. 

K e l s o n  G i o r d a n i  M i r a n d a  d a  S i l v a  J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 
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Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT, 30 de julho de 2018. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000968-81.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO LUCIANO DE TARSON HUERGO BAUERMEISTER OAB - 

MT0007328A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VISA ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROGERIO ANTUNES DOS SANTOS OAB - MT0016405A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000968-81.2017.811.0051 Polo Ativo: LUIZ ANTONIO DA COSTA Polo 

Passivo: VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA 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 LUIZ 

ANTONIO DA COSTA contra VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA 

objetivando indenização. A Reclamada em sua defesa suscita preliminar 

de incompetência deste Juízo para conhecer a matéria ventilada nestes 

autos, por envolver Empresa Pública Federa (Caixa Econômica Federal), 

conforme previsão legal nos termos do artigo 8º da Lei 9.099/95. É o 

suficiente a relatar. Passo a emitir fundamentada decisão estatal. I – 

Incompetência Absoluta Inicialmente, destaco que após compulsar os 

autos e os documentos juntados, este Juízo verifica a existência de 

matéria de ordem pública que é anterior e necessita ser declarada, 

inclusive de ofício, por se tratar de questão ligada à competência de 

natureza absoluta. Assim, o reconhecimento da incompetência deste Juízo 

para julgar a presente lide, encontra-se prevista no artigo 8º da Lei 

9.099/95: Dispõe o artigo 8º da Lei nº 9.099/95: Artigo 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. Neste passo, verifica-se da certidão SPC, 

que a empresa responsável pela restrição do nome e CPF do autor 

trata-se do Banco Caixa Econômica Federal, ou seja, empresa pública da 

União. Assim, neste sentido tem posicionamento consolidado a Turma 

Recursal do Estado de Mato Grosso quanto a ilegitimidade da Empresa 

bandeira do cartão, a titulo ilustrativo, cito o entendimento: ESTADO DE 

MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL1ª Turma Recursal 

Temporária Recurso Cível Nº 0034885-06.2013.811.0001Segundo Juizado 

Especial Cível de Cuiabá/MT Recorrentes: Banco do Brasil S.A., Visa do 

Brasil Empreendimentos Ltda. e TAM – Linhas Aéreas S.A.Recorrido: Élio 

Américo EMENTA RECURSO INOMINADO. AQUISIÇÃO FRAUDULENTA DE 

PASSAGEM AÉREA. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO DO IMPASSE VIA 

ADMINISTRATIVA SEM ÊXITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL 

CONFIGURADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA BANDEIRA DO CARTÃO. 

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO REJEITADA. RECURSO DA 

REQUERIDA VISA DO BRASIL PROVIDO. RECURSOS DOS REQUERIDOS 

BANCO DO BRASIL E TAM LINHAS AÉREAS NÃO PROVIDOS.Preliminar de 

incompetência do juízo rejeitada, porquanto as provas juntadas aos autos, 

em concurso com as alegações das partes, são suficientes para o 

deslinde da controvérsia.A empresa que apenas cede a marca/bandeira 

para emissão do cartão não tem legitimidade passiva na ação de 

reparação de danos por alegado defeito na prestação de serviço de que 

não participou. Aquisição fraudulenta de passagens através do cartão de 

crédito do recorrido, não tendo as empresas recorrentes apresentado fato 

extintivo, impeditivo ou modificativo do direito autoral.Tentativas de solução 

do impasse via administrativa, sem êxito, conforme documentação juntada 

com a inicial. Dano moral configurado.Para a fixação de indenização por 

danos morais, deve o magistrado levar em conta as condições pessoais 

das partes, a extensão do dano experimentado, bem como o grau de culpa 

da parte requerida para a ocorrência do evento, não havendo justificativa 

para a redução do quantum arbitrado quando observados os critérios da 

proporcionalidade e da razoabilidade.Indenização fixada em R$ 10.000,00 

(dez mil reais), valor que não se mostra excessivo para o caso em 

referência, porquanto o recorrido teve cobrado indevidamente em seu 

cartão de crédito R$ 12.990,39 (doze mil novecentos e noventa reais e 

trinta e nove centavos. Sentença parcialmente reformada.VOTO 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.Egrégia 

Turma:Preliminares- Da complexidade da causa. O recorrente Banco do 

Brasil S.A. arguiu nas razões recursais a preliminar de incompetência do 

juízo, sob a alegação de que o feito necessita de prova pericial complexa 

para o seu deslinde.Todavia, tal arguição suscita matéria totalmente 

estranha à lide, pois refere-se a necessidade de perícia para saber se 

houve adulteração no cheque.A ação proposta pela parte recorrida em 

momento algum faz menção a cheque, de modo que as provas constantes 

no feito, em concurso com as alegações das partes, são suficientes para 

o julgamento da lide.Rejeito, pois, a preliminar arguida.-Da ilegitimidade 

passiva da recorrente Visa do Brasil Empreendimentos Ltda.Arguiu a 

recorrente Visa do Brasil a preliminar de ilegitimidade passiva, ao 

argumento de que não é a responsável pelos débitos lançados no cartão 

de crédito da parte recorrida. Alega que é apenas bandeira e não 

administradora.Conquanto haja entendimentos em sentido contrário, 

entendo que a empresa que apenas cede a marca/bandeira para emissão 

do cartão não tem legitimidade passiva na ação de reparação de danos 

por alegado defeito na prestação de serviço de que não participou.Embora 

a recorrente Visa tenha o seu nome vinculado ao cartão de crédito, em 

razão do Contrato de Licença de Uso de Marca firmado com o Banco do 

Brasil, não é responsável pela cobrança de débitos oriundos da utilização 

do cartão.Não há, portanto, legitimidade passiva das empresas titulares de 

marcas (bandeiras) de cartões de crédito sempre que a ação disser 

respeito ao exclusivo relacionamento jurídico havido entre o usuário e a 

empresa emissora do cartão, em geral, as instituições financeiras. A maior 

prova disso é que são os próprios bancos, em casos de inadimplemento 

das faturas, os responsáveis pela inserção dos consumidores nos 

cadastros restritivos de crédito (...) Os documentos juntados com a inicial 

comprovam que o consumidor tentou solucionar o problema 

extrajudicialmente, sem êxito. Assim, entendo que o dano moral está 

caracterizado.O valor da indenização fixado pelo juízo a quo não se 

mostra excessivo, R$ 10.000,00 (dez mil reais), pois está em consonância 

com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.Pelo exposto, 

dou provimento ao recurso interposto por Visa do Brasil Empreendimentos 

Ltda. para acolher a preliminar de ilegitimidade passiva arguida e, por 

conseguinte, julgar extinto o processo sem resolução do mérito com 

relação a ela, aplicando, por similitude, o artigo 267, VI do Código de 

Processo Civil.Outrossim, nego provimento aos recursos interpostos por 

Banco do Brasil S.A. e TAM – Linhas Aéreas S.A., e os condeno ao 

pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por 

cento) sobre o valor da condenação.É como voto.NELSON DORIGATTIJuiz 

de Direito/Relator (Procedimento do Juizado Especial Cível 

348850620138110001/2016, , Turma Recursal Única, Julgado em 

11/03/2016, Publicado no DJE 11/03/2016). Desta forma, não se pode, no 

presente caso, pretender a continuidade da presente ação, uma vez que 

trata-se de exclusivamente de incompetência absoluta, podendo ser 

arguida em qualquer fase do processo. No mesmo sentido, tem se 

posicionado a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso, vejamos: 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADOS ESPECIAIS 

TURMA RECURSAL ÚNICA Turma Recursal Única Recurso nº 

0043274-77.2013.811.0001 Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT 

Recorrente: Lotufo Engenharia e Construções Ltda. Recorrido: Bruno 

Henrique Drumond Ananias EMENTA DEMORA EXCESSIVA NA ENTREGA 

DO IMÓVEL PELA CONSTRUTORA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS. RECONHECIMENTO DA CAIXA ECONÔMICA 

FEDERAL COMO LITISONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO. PROCESSO 

EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E 

PROVIDO. Faz-se necessário declarar a incompetência absoluta dos 

Juizados Especiais, quando reconhecido que empresa pública federal é 

litisconsorte passiva necessária, conforme disposto no artigo 8º da Lei nº 

9.099/95. RELATÓRIO Lotufo Engenharia e Construções Ltda. interpôs 

recurso inominado visando a reforma da sentença que julgou parcialmente 

procedente o pedido da ação de reparação por danos morais e materiais, 

formulada por Bruno Henrique Drumond Ananias. Alega o requerente que 

assinou contrato de compra e venda de um imóvel, em 08.07.2011, com o 

nome de Residencial Santa Terezinha Distrito do Coxipó, a ser financiado 

junto a Caixa Econômica Federal. Aduz que o imóvel deveria ter sido 

entregue em 08.10.2012, conforme contrato inicial. A requerida em sua 

defesa aduz que a prorrogação no prazo da entrega do imóvel são fatos 
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totalmente alheios a sua vontade, sendo casos fortuitos provocados única 

e exclusivamente por terceiros. A sentença julgou parcialmente 

procedente o pedido pleiteado na inicial, condenando a requerida ao 

pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por 

danos morais e R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais) a título de indenização 

por danos materiais. Nas razões do recurso, a recorrente argui r 

preliminar de incompetência do juízo ante a necessidade de litisconsórcio 

necessário da Caixa Econômica Federal por ter reprogramado a obra, 

prorrogando-se assim para 19.03.2013. A recorrida apresentou 

contrarrazões ao recurso, pugnando pela manutenção da sentença. É o 

sintético relatório. VOTO Egrégia Turma: Após exame do processo, 

entendo que há litisconsórcio passivo necessário entre a recorrente e a 

Caixa Econômica Federal, uma vez que, o conjunto probatório formado nos 

autos demonstra que o atraso na entrega do imóvel comercializado com a 

parte recorrente teve o beneplácito do Agente Financeiro. É que, segundo 

apurado ao longo da instrução processual, a Caixa Econômica Federal, no 

caso aqui registrado, não se limitou a atuar como agente financiador da 

construção, mas sim, detinha ativa participação na execução do projeto 

imobiliário, com a incumbência de fiscalizar o cronograma de execução da 

obra e avaliar acerca da possibilidade de prorrogação do prazo de sua 

conclusão, fator contratual este que levou à parte recorrente a demorar 

na entrega do imóvel negociado com a parte recorrida. Por isso, entendo 

que a figura processual do litisconsórcio passivo necessário está 

evidenciada, ante o disposto no art. 47 do Código de Processo Civil, assim 

escrito: Art. 47. Há litisconsórcio necessário, quando, por disposição de lei 

ou pela natureza da relação jurídica, o juiz tiver de decidir a lide de modo 

uniforme para todas as partes; caso em que a eficácia da sentença 

dependerá da citação de todos os litisconsortes no processo. Em 

consequência, e considerando que a Caixa Econômica Federal tem foro na 

Justiça Federal, impõe-se reconhecer a incompetência jurisdicional do 

Juizado Especial Estadual para o processamento desta ação, impondo-se 

a sua extinção, sem resolução do seu mérito, nos termos do que dispõe o 

inc. IV do art. 51 da lei n.º 9.099/95. Existe precedente da necessidade da 

intervenção da CEF, senão vejamos: CIVIL E ADMINISTRATIVO. 

CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA EM 

CONSTRUÇÃO. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO ESTABELECIDO PARA 

ENTREGA DO BEM. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL DA 

CONSTRUTORA E DA CEF. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. POSSIBILIDADE. 

DEVOLUÇÃO DOS VALORES RECEBIDOS PELA CONSTRUTORA. 

DIRETAMENTE AOS MUTUÁRIOS OS VALORES PAGOS COM RECURSOS 

PRÓPRIOS. DEVOLUÇÃO DO RESTANTE À CEF. OBRIGAÇÃO DA CEF DE 

RECOMPOR A CONTA FUNDIÁRIA DO AUTOR. DEVOLUÇÃO DOS 

VALORES PAGOS A TÍTULO DE PRESTAÇÕES DO MÚTUO. DANOS 

MORAIS DEVIDOS. QUANTUM MANTIDO. 1 - Ação proposta para obter a 

resolução do contrato de compra e venda e mútuo de unidade em 

construção por descumprimento do prazo previsto para a entrega do bem, 

em mais de 18 meses, com pedido de devolução dos valores pagos e 

indenização por danos morais. A sentença declarou o contrato resolvido e 

condenou a construtora a devolver aos Autores os valores pagos com 

recursos próprios, além de condenar a CEF a recompor a conta fundiária 

do Autor e a devolver aos Autores os valores pagos a título de 

prestações do mútuo. Condenou as Rés a indenizarem os Autores por 

danos morais no valor de R$10.000,00 pro rata. 2 - Descabe a 

argumentação da CEF quanto à sua ilegitimidade passiva para a demanda. 

Tratando-se de resolução de contrato de compra e venda e mútuo, ainda 

que a CEF não tenha dado causa ao inadimplemento, justifica-se a sua 

presença no polo passivo da demanda, ante as providências que terá que 

tomar para resolver o contrato e recompor a conta fundiária do Autor, sua 

obrigação exclusiva. Evidente a natureza mista do contrato, de forma a 

impossibilitar a resolução da compra e venda/construção, sem a resolução 

do mútuo. 3 - A promessa de compra e venda previu o término das obras 

em 31/03/2009, com possibilidade de extensão do prazo por mais 180 dias 

(cláusula nona - fl. 46). O contrato de mútuo, posteriormente assinado (fls. 

72/88), estabeleceu o prazo de 12 meses (cláusula B. 4 - fls. 73) para a 

conclusão das obras. O contrato foi assinado em 21/07/2008 e o imóvel 

somente foi entregue em 29/12/2010, um ano e cinco meses após a data 

prevista. A construtora Ré não nega o atraso, limitando-se a alegar 

dificuldade de mão de obra para cumprir o cronograma. Por certo, a 

extrapolação acentuada do prazo de conclusão das obras enseja a 

rescisão do contrato de compra e venda e a devolução dos valores 

pagos, na forma como estabelece o art. 475 do Código Civil. 4 - Por força 

de previsão contratual expressa (cláusula terceira - fl. 78), há 

solidariedade entre a CEF e a construtora, no que tange ao 

descumprimento do prazo de entrega do imóvel. A Construtora responde 

pelo descumprimento do prazo previsto no contrato para a entrega do 

bem; a CEF responde por sua omissão no acompanhamento das planilhas 

de medição do andamento da obra e correspondente liberação de 

recursos à Construtora. 5 - A CEF não trouxe qualquer elemento capaz de 

afastar a sua responsabilidade, limitando-se a defender que a obrigação 

de acompanhamento ocorre tão somente para a sua própria proteção, e 

não do mutuário. Evidente que a obrigação prevista para a proteção da 

própria CEF traz, por via indireta, proteção ao mutuário, parte mais fraca 

da relação em exame. O descumprimento da obrigação de fiscalizar, além 

de caracterizar atitude temerária da empresa pública na administração dos 

recursos emprestados, implica afastar a expectativa legítima do mutuário 

quanto à correta evolução do empreendimento. 6 - É nítido o 

descumprimento contratual das Rés: a Construtora, diretamente 

responsável pelo descumprimento do prazo de entrega previsto no 

contrato; a CEF, por sua omissão no cumprimento de obrigação de 

fiscalizar o andamento das obras, obstando a liberação de recursos. 

Correta, portanto, a sentença ao decretar a resolução do contrato de 

compra e venda e dos pactos conexos. Equivocou-se, no entanto, com 

relação à devolução dos valores. 7 - Se o contrato de compra e venda se 

encerrou, deve a vendedora (Construtora Tenda S/A) devolver todo e 

qualquer valor recebido como pagamento do imóvel, sob pena de 

enriquecimento sem causa. Em consequência, resolve-se também o 

mútuo, de forma que todos os valores pagos à CEF a esse título devem 

ser devolvidos. Parte desses valores será reembolsada diretamente aos 

Autores, parte à CEF, que se obrigará a recompor a conta vinculada do 

FGTS e providenciar a resolução do mútuo. 8 - Deverá a Ré, Construtora 

Tenda S/A, reembolsar diretamente aos Autores o valor de R$2.800,00 

recebidos a título de recursos próprios e à CEF, o valor de R$ 9.417,99, 

oriundo do FGTS do primeiro Autor, bem como o valor do mútuo, de 

R$51.884,26, integralmente recebido com o término da construção. Tais 

valores deverão ser acrescidos de correção monetária, desde a data de 

cada pagamento, conforme a Tabela de Precatórios da Justiça Federal e 

sujeitos a juros de mora de 1% ao mês, contados da citação, à exceção 

do valor de R$9.417,99, que deve ser recomposto com os juros e 

correção próprios daquela aplicação, desde o momento em que foi sacado 

o valor. 9 - A CEF deve recompor a conta fundiária do primeiro Autor com 

o valor recebido da Construtora/Vendedora a esse título, retornando-a ao 

status quo ante, bem como deve devolver diretamente aos Autores as 

parcelas do mútuo que efetivamente pagaram, acrescidas de correção 

monetária, desde a data de cada pagamento, conforme a Tabela de 

Precatórios da Justiça Federal e sujeitos a juros de mora de 1% ao mês, 

contados da citação, já que reembolsada da integralidade do valor 

emprestado pela Construtora. 10 - O inadimplemento contratual narrado, 

além de ensejar a resolução do contrato com a devolução de todos os 

valores envolvidos, teve significativa influência na esfera imaterial dos 

mutuários, causando intranquilidade e desasossego que extrapolaram o 

mero aborrecimento, dando ensejo à obrigação de indenizar por danos 

morais, presumíveis e inegáveis. 11 - O valor da reparação deve ser 

suficiente para inibir a repetição do ato lesivo pelo ofensor e deve ser 

fixado em termos razoáveis, de forma a evitar que se constitua em 

enriquecimento sem causa. No caso, o valor de R$10.000,00 pro rata 

fixado pela sentença atende aos princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade, não merecendo qualquer reparo. Precedentes: AC 

00074587220064036100, DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO 

CEDENHO, TRF3 - QUINTA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:30/08/2013; 

AC 200835000263077, JUIZ FEDERAL RODRIGO NAVARRO DE OLIVEIRA 

(CONV.), TRF1 - SEXTA TURMA, e-DJF1 DATA:09/10/2012. 12 - Recurso 

adesivo desprovido. Apelação da CEF parcialmente provida. Sentença 

parcialmente reformada. (TRF-2 - AC: 201151180007691 , Relator: 

Desembargador Federal MARCUS ABRAHAM, Data de Julgamento: 

05/08/2014, QUINTA TURMA ESPECIALIZADA, Data de Publicação: 

20/08/2014) Anoto ainda, que a incompetência absoluta, como matéria de 

ordem pública que é, pode ser reconhecida em qualquer tempo ou grau de 

jurisdição, nos moldes do artigo 113 do Código de Processo Civil. Posto 

isto, DOU PROVIMENTO ao recurso e reconheço a preliminar suscitada 

para reformar a sentença e JULGAR EXTINTO o processo, SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO em razão da incompetência absoluta dos 

Juizados Especiais para conhecer e julgar os pedidos formulados nos 

autos, nos moldes do artigo 51, inciso IV, da Lei nº. 9.099/1995. Sem 

custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do 
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julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 

9.099/95. É como voto. NELSON DORIGATTI Juiz de Direito/Relator. 

(Procedimento do Juizado Especial Cível 432747720138110001/2015, , 

Turma Recursal Única, Julgado em 03/07/2015, Publicado no DJE 

03/07/2015). Assim, resta claro a incompetência absoluta dos Juizados 

Especiais para julgar a presente lide. Assim, forçoso o reconhecimento da 

incompetência deste juízo. Registra-se, finalmente, que a incompetência 

em questão é absoluta podendo ser declarada ex officio pelo julgador (art. 

64, § 1º do CPC). II - Dispositivo Por tais considerações, RECONHEÇO E 

DECLARO A INCOMPETÊNCIA deste Juizado para o processo e julgamento 

da presente ação e, com fundamento no art. 51, inciso IV, da Lei 9.099/95 

e art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Sem custas e honorários (arts. 

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, 30 de julho de 2018. Kelson Giordani 

M i r a n d a  d a  S i l v a  J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT, 30 de julho de 2018. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO OAB - MT0014576A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000640-20.2018.811.0051 Polo Ativo: GILMARA PONTES DA SILVA Polo 

Passivo: BANCO DO BRASIL S.A Vistos e examinados. A questão 

controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a decidir 

antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação ajuizada por GILMARA 

PONTES DA SILVA contra BANCO DO BRASIL S.A 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 impugnação a justiça gratuita e ausência 

de interesse de agir, no mérito, afirma que agiu em seu exercício regular 

de direito, alega inexistência dos danos morais, juntando contrato 

assinado, entende pelo descabimento da inversão do ônus da prova, 

requerendo ainda a improcedência da ação. É o suficiente a relatar. Passo 

a emitir fundamentada decisão estatal. I – Preliminar A preliminar de 

impugnação à justiça gratuita não merece acolhimento tendo em vista que 

o acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, 

do pagamento de custas, taxas ou despesas, conforme autoriza o artigo 

54 da Lei 9.099/95, restando prejudicada a preliminar suscitada. A 

preliminar por ausência de interesse de agir suscitada pela Requerida se 

confunde com o mérito e com ele será analisada, motivo pelo qual, afasto 

a preliminar arguida. Rejeitam-se as preliminares. II – Do Mérito A 

inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o 

Juízo, poderá valer-se da interpretação teleológica, enfrentando todos os 

argumentos deduzidos no processo pelas partes na forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo a aplicação da Lei ao caso 

concreto, fundamentando suas decisões na forma do Enunciado 162 do 

FONAJE, facultando-lhe aplicação do artigo 489, § 1º do Código de 

Processo Civil. O Magistrado ao decidir, deve apreciar as provas, 

subministradas pelo que ordinariamente acontece, nos termos do disposto 

no art. 375, do Novo Código de Processo Civil Brasileiro, que remete 

analogicamente ao antigo art. 335 do Código Processual Civil Anterior, em 

consonância ao precedente jurisprudencial, vejamos:. O entendimento 

jurisprudencial é neste sentido: “O Juiz não pode desprezar as regras de 

experiência comum ao proferir a sentença. Vale dizer, o juiz deve 

valorizar e apreciar as provas dos autos, mas ao fazê-lo pode e deve 

servir-se da sua experiência e do que comumente acontece”. (JTA 

121/391 – apud, Código de Processo Civil Theotônio Negrão, notas ao 

artigo 335). Em uma ação de cunho indenizatório, além da ação ou 

omissão, há que se apurar se houve ou não dolo ou culpa do agente no 

evento danoso, bem como se houve relação de causalidade entre o ato do 

agente e o prejuízo sofrido pela vítima. Concorrendo tais requisitos, surge 

o dever de indenizar. Prelecionam os artigos 186 e 927 do Código Civil: 

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou 

imperícia, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente 

moral, comete ato ilícito. Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 

187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.” A respeito da 

responsabilidade civil o Professor SILVIO RODRIGUES nos ensina que os 

pressupostos dessa responsabilidade são: a) ação ou omissão do agente, 

b) relação de causalidade; c) existência do dano e d) dolo ou culpa do 

agente. (in Direito Civil, Ed. Saraiva, v. 1, pág. 30). (destaquei). A Culpa é 

representação abstrata, ideal, subjetiva. É a determinação 

jurídico-psicológica do agente. Psicológica, porque se passa no seu foro 

íntimo. Jurídica, em virtude de ser, muitas vezes, a lei quem estabelece a 

censurabilidade da determinação, mesmo que o agente não esteja 

pensando sequer em causar danos ou prejuízo, como ocorre nas 

hipóteses típicas de culpa stricto sensu. Para que essa responsabilidade 

emerja, continua o mestre, necessário se faz: (...) que haja uma ação ou 

omissão da parte do agente, que a mesma seja causa do prejuízo 

experimentado pela vítima; que haja ocorrido efetivamente um prejuízo; e 

que o agente tenha agido com dolo ou culpa. Inocorrendo um desses 

pressupostos não aparece, em regra geral, o dever de indenizar. (in 

"Direito Civil", Ed. Saraiva, v. 1, p. 30). No caso dos autos, observa-se que 

ocorreu foi tão somente meros aborrecimentos, já que a parte Autora não 

trouxe aos autos provas substanciais capazes de comprovar o dano, tais 

como comprovante de pagamento, ou neste caso, um boletim de 

ocorrência, já que declara em sua inicial o desconhecimento do débito. 

Contudo, em que pese à alegação da autora de que não teria mantido 

relação jurídica com a reclamada não merece acolhimento, pois verifica-se 

que Ré em sua defesa juntou contrato assinado pela Autora referente 

abertura Conta Corrente 36.865-2, Agencia 3037-6, adesão a produtos e 

serviços de natureza bancária e extratos, comprovando a relação jurídica 

entre as partes. Extrai-se dos autos que, os documentos juntados pela Ré 

demonstram claramente que houve contraprestação do serviço do 

reclamado ao reclamante, bem como a assinatura do contrato é idêntica à 

assinatura do termo de conciliação e procuração, comprovando 

claramente que a reclamante utilizou o serviço do reclamado. A título 

ilustrativo cito a jurisprudência da Turma Recursal do Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, que por analogia, aplica-se ao caso, 

vejamos: ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA 

RECURSAL ÚNICA JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE 

MORAES; SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995 - E 

M E N TA RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – 

CONTRATOS BANCÁRIOS – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

E RELAÇÃO JURÍDICA – DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA RÉ 

DEMONSTRAM A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – ATO ILÍCITO NÃO 

CARACTERIZADO; Marcelo Sebastião Prado de Moraes Juiz de Direito 

– R e l a t o r  ( P r o c e d i m e n t o  d o  J u i z a d o  E s p e c i a l  C í v e l 

439018120138110001/2015, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, 

Turma Recursal Única, Julgado em 13/03/2015, Publicado no DJE 

13/03/2015). Assim, entendo que a parte autora não possui provas 

suficientes da alegação de que o contrato é falso, pois não juntou aos 

autos nenhum documento capaz de comprovar suas alegações. No caso 

dos autos, observa-se que a Reclamada agiu dentro do exercício regular 

de seu direito, cobrando de forma licita o valor discutido nesses autos, 

conforme determina a Lei. Desta forma, não há outro norte a seguir, senão 

o indiscutível dispositivo legal do artigo 14, §3º, II do Código de Defesa do 

Consumidor, bem como a aplicação do artigo 188 do Código Civil vigente. 

Por outro lado, o reclamante não se desincumbiu do seu mister, conforme 

art. 373, I do CPC, qual seja, o de comprovar a indevida cobrança e a 

inscrição de seu nome e CPF junto aos órgãos de proteção ao crédito, 
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motivo pelo qual, resta comprovado pelo reclamado que os débitos são 

legítimos e passíveis de cobrança. Neste passo, entendo que em virtude 

da inversão do ônus da prova em favor da parte hipossuficiente no 

processo, ou seja, o consumidor, restou comprovado pela reclamada a 

existência e exigibilidade do débito discutido nestes autos, devendo o 

Autor cumprir com suas obrigações assumida em face da celebração do 

contrato da prestação dos serviços ofertados pela empresa ré. Feitas 

colocações do conjunto probatório fático, entendo que não há dúvida de 

que tal situação causou desconforto à parte promovente. No entanto esse 

dissabor não pode ser considerado como causador de dano moral 

indenizável. Pensamento contrário certamente provocaria a 

industrialização do dano moral, já que dissabores e/ou aborrecimentos, 

como os aqui vislumbrados, infelizmente, ocorrem diariamente em nosso 

cotidiano. Portanto, não há que se falar em indenização por danos morais, 

bem como declaração da inexistência do débito. Assim, caminho outro não 

há senão o da improcedência do pedido inicial. III – Dispositivo Por tais 

considerações, considerando o disposto no art. 6.º da Lei n.º 9.099/95, 

JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados na presente ação, e, em 

consequência, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Sem 

custas e honorários advocatícios, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Transitada esta em julgado, ARQUIVEM-SE os presentes autos, 

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

P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente 

projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. Campo 

Verde/MT, 25 de julho de 20018. 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. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito
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Processo Número: 1000642-87.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

GILMARA PONTES DA SILVA (REQUERENTE)
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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 : 

1000642-87.2018.811.0051 Polo Ativo: GILMARA PONTES DA SILVA Polo 

Passivo: BANCO DO BRASIL S.A Vistos em correição. A questão 

controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a decidir 

antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. Pois bem. Verifico do termo da petição juntada aos autos (Id 

14233350), que houve composição amigável entre as partes, no que tange 

a obrigação pecuniária, fazendo-se necessário a homologação do acordo 

e como consequência a extinção do feito com resolução do mérito. Assim, 

considerando que a transação é ato bilateral com que as partes definem a 

solução do conflito que os envolve, e que produz efeito imediato entre as 

mesmas, como o caso presente está a revelar, devendo levar em 

consideração que, em caso de descumprimento, poderá a parte que 

incorreu em prejuízo requerer a execução em Juízo de eventuais valores, 

com a consequente aplicação da multa. Diante disso, presente os 

requisitos legais, a Homologação e a Extinção do feito com resolução do 

mérito é medida que se impõe. II - Dispositivo Por tais considerações, 

HOMOLOGO e considerando o disposto no art. 487, III, “b”, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO O FEITO, com resolução do mérito ante o 

acordo celebrado entre as partes. Sem custas e honorários, consoante 

previsão contida nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada esta em 

julgado, ARQUIVEM-SE os presentes autos, observadas as formalidades 

legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos 

do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de 

homologação por parte do juízo. Campo Verde/MT, 27 de julho de 2018. 

K e l s o n  G i o r d a n i  M i r a n d a  d a  S i l v a  J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito
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VIVO S.A. (REQUERIDO)
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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 : 

1000546-72.2018.811.0051 Polo Ativo: RUBERON TEIXEIRA DOS SANTOS 

Polo Passivo: TELEFONICA BRASIL S.A Vistos e examinados. A questão 

controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a decidir 

antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação ajuizada por RUBERON 

TEIXEIRA DOS SANTOS contra TELEFONICA BRASIL S.A objetivando 

indenização por danos morais por ter seu nome inscrito no cadastro de 

inadimplentes, bem como a declaração de inexistência do débito. A parte 

requerida em peça defensiva suscita preliminar de inversão do ônus da 

prova e ausência de consulta junto ao órgãos competente, no mérito, 

afirma à legitimidade da cobrança e regularidade na contratação juntando 

contrato assinado, defende o exercício regular de direito, a inexistência de 

danos morais, entende pelo descabimento da inversão do ônus da prova, 

requerendo ainda a improcedência da ação e a condenação a litigância de 

má-fé e pedido contraposto. É o suficiente a relatar. Passo a emitir 

fundamentada decisão estatal. I – Preliminar As preliminares arguida pela 

ré, se confundem com o mérito e com ele serão analisadas, motivo pelo 

qual, rejeito as preliminares suscitada. Rejeita-se as preliminares. II – 

Mérito Compulsando os autos, extrai-se que a parte Autora requereu a 

desistência do processo entendendo ser o Juizado Especial incompetente 

para o julgamento da lide em face da necessidade de pericia grafotécnica 

(Id 14027338), porém, necessário se faz analise minuciosa do mérito para 

verificar existência ou não de litigância de má-fé nos autos, motivo pelo 

qual há de ser indeferido o pedido formulado, conforme autoriza o 

Enunciado 90, parte final do FONAJE e artigo 32 da Lei 9.099/95. A 

inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o 

Juízo, poderá valer-se da interpretação teleológica, enfrentando todos os 

argumentos deduzidos no processo pelas partes na forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo a aplicação da Lei ao caso 

concreto, fundamentando suas decisões na forma do Enunciado 162 do 

FONAJE, facultando-lhe aplicação do artigo 489, § 1º do Código de 

Processo Civil. O Magistrado ao decidir, deve apreciar as provas, 

subministradas pelo que ordinariamente acontece, nos termos do disposto 

no art. 375, do Novo Código de Processo Civil Brasileiro, que remete 

analogicamente ao antigo art. 335 do Código Processual Civil Anterior, em 

consonância ao precedente jurisprudencial, vejamos:. O entendimento 

jurisprudencial é neste sentido: “O Juiz não pode desprezar as regras de 

experiência comum ao proferir a sentença. Vale dizer, o juiz deve 

valorizar e apreciar as provas dos autos, mas ao fazê-lo pode e deve 

servir-se da sua experiência e do que comumente acontece”. (JTA 

121/391 – apud, Código de Processo Civil Theotônio Negrão, notas ao 

artigo 335). Em uma ação de cunho indenizatório, além da ação ou 

omissão, há que se apurar se houve ou não dolo ou culpa do agente no 

evento danoso, bem como se houve relação de causalidade entre o ato do 
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agente e o prejuízo sofrido pela vítima. Concorrendo tais requisitos, surge 

o dever de indenizar. Prelecionam os artigos 186 e 927 do Código Civil: 

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou 

imperícia, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente 

moral, comete ato ilícito. Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 

187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.” A respeito da 

responsabilidade civil o Professor SILVIO RODRIGUES nos ensina que os 

pressupostos dessa responsabilidade são: a) ação ou omissão do agente, 

b) relação de causalidade; c) existência do dano e d) dolo ou culpa do 

agente. (in Direito Civil, Ed. Saraiva, v. 1, pág. 30). (destaquei). A Culpa é 

representação abstrata, ideal, subjetiva. É a determinação 

jurídico-psicológica do agente. Psicológica, porque se passa no seu foro 

íntimo. Jurídica, em virtude de ser, muitas vezes, a lei quem estabelece a 

censurabilidade da determinação, mesmo que o agente não esteja 

pensando sequer em causar danos ou prejuízo, como ocorre nas 

hipóteses típicas de culpa stricto sensu. Para que essa responsabilidade 

emerja, continua o mestre, necessário se faz: (...) que haja uma ação ou 

omissão da parte do agente, que a mesma seja causa do prejuízo 

experimentado pela vítima; que haja ocorrido efetivamente um prejuízo; e 

que o agente tenha agido com dolo ou culpa. Inocorrendo um desses 

pressupostos não aparece, em regra geral, o dever de indenizar. (in 

"Direito Civil", Ed. Saraiva, v. 1, p. 30). No caso dos autos, observa-se que 

ocorreu foi tão somente meros aborrecimentos, já que a parte não trouxe 

aos autos provas substanciais capazes de comprovar o dano, tais como 

comprovante de pagamento, ou neste caso, um boletim de ocorrência. Já a 

reclamada em sua defesa alega que houve contratação da linha do 

serviço pós pagos, juntando contrato assinado pelo Autor, telas 

sistêmicas, documentos pessoas, comprovante de endereço e faturas 

comprovando a relação jurídica entre as partes. Assim, insurge dos autos 

que, os documentos juntados pela Ré demonstram claramente que houve 

contraprestação do serviço da reclamada a reclamante, ocasião em que 

se verifica claramente que a assinatura lançada naquele contrato é 

idêntica aquela exarada na procuração, documentos pessoais em anexo a 

inicial e termo de conciliação, restando demonstrando que a Reclamante 

utilizou dos serviços prestados pela Ré sem a devida contraprestação. A 

título ilustrativo cito a jurisprudência da Turma Recursal do Egrégio Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, que por analogia, aplica-se ao caso, 

vejamos: ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA 

RECURSAL ÚNICA JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE 

MORAES; SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995 - E 

M E N TA RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – 

CONTRATOS BANCÁRIOS – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

E RELAÇÃO JURÍDICA – DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA RÉ 

DEMONSTRAM A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – ATO ILÍCITO NÃO 

CARACTERIZADO; Marcelo Sebastião Prado de Moraes Juiz de Direito 

– R e l a t o r  ( P r o c e d i m e n t o  d o  J u i z a d o  E s p e c i a l  C í v e l 

439018120138110001/2015, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, 

Turma Recursal Única, Julgado em 13/03/2015, Publicado no DJE 

13/03/2015). Assim, a parte autora não possui provas suficientes da 

alegação de que o contrato de prestação de serviços de telefonia 

ofertados pela Ré é falso ou que o débito é inexistente, pois sequer juntou 

aos autos provas de inexistência da relação jurídica. No caso dos autos, 

observa-se que a Reclamada agiu dentro do exercício regular de seu 

direito, cobrando de forma licita o valor discutido nesses autos, conforme 

determina a Lei. Desta forma, não há outro norte a seguir, senão o 

indiscutível dispositivo legal do artigo 14, §3º, II do Código de Defesa do 

Consumidor, bem como a aplicação do artigo 188 do Código Civil vigente. 

Por outro lado, a parte autora não se desincumbiu do seu mister, conforme 

art. 373, I do CPC, qual seja, o de comprovar a indevida cobrança em 

relação a inscrição de seu nome e CPF junto aos órgãos de proteção ao 

crédito e a inexigibilidade do crédito discutido nestes autos. Neste passo, 

entendo que em virtude da inversão do ônus da prova em favor da parte 

hipossuficiente no processo, ou seja, o consumidor, restou comprovado 

pela reclamada a existência e exigibilidade do débito discutido nestes 

autos, devendo o Autor cumprir com suas obrigações assumida em face 

da celebração do contrato da prestação dos serviços ofertados pela 

empresa ré. Feitas colocações do conjunto probatório fático, entendo que 

não há dúvida de que tal situação causou desconforto à parte 

promovente. No entanto esse dissabor não pode ser considerado como 

causador de dano moral indenizável. Pensamento contrário certamente 

provocaria a industrialização do dano moral, já que dissabores e/ou 

aborrecimentos, como os aqui vislumbrados, infelizmente, ocorrem 

diariamente em nosso cotidiano. Portanto, não há que se falar em 

indenização por danos morais, bem como declaração da inexistência do 

débito. III – Litigância de Má-Fé Por fim, a parte reclamada requer a 

condenação do Autor como litigante de má-fé. Entendo que no caso em 

tela a litigância de má-fé não se verifica. Com efeito, o pleito do Autor se 

funda na tese de que foi atingida em sua honra e se constatou que nada 

disto aconteceu ante as provas juntadas aos autos e o direito à 

informação da sociedade, praticado e exercido pela Ré. Porém, o Autor, 

com isto não litigou com má-fé, somente exerceu sua pretensão, 

inexistindo desta forma, indícios de má-fé. IV – Pedido Contraposto No que 

tange ao referido pedido, extrai-se dos autos que restou comprovado pela 

Ré à exigibilidade do crédito, motivo pelo qual, há de ser deferido o pedido 

contraposto formulado em sua defesa. Assim, caminho outro não há 

senão o da improcedência do pedido inicial. V – Dispositivo Por tais 

considerações, considerando o disposto no art. 6.º da Lei n.º 9.099/95, 

JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados na presente ação, e, em 

consequência, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Julgo 

IMPROCEDENTE o pedido de litigância de má-fé, tendo em vista que não 

comprovou dolo da parte autora; JULGO PROCEDENTE O PEDIDO 

CONTRAPOSTO, para determinar que a reclamante proceda ao pagamento 

do débito no valor de R$ 233,06 (duzentos e trinta e três reais e seis 

centavos); Sem custas e honorários advocatícios, a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei 9.099/95. Transitada esta em julgado, ARQUIVEM-SE os 

presentes autos, observadas as formalidades legais. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 

9099/95, o presente projeto de sentença para fins de homologação por 

parte do juízo. Campo Verde/MT, 27 de julho de 2018. Kelson Giordani 

M i r a n d a  d a  S i l v a  J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito
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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 : 

1000544-05.2018.811.0051 Polo Ativo: RUBEM LUIZ TEIXEIRA DOS 

SANTOS Polo Passivo: TELEFONICA BRASIL S.A Vistos e examinados. A 

questão controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a 

decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação ajuizada por RUBEM LUIZ 

TEIXEIRA DOS SANTOS contra TELEFONICA BRASIL S.A objetivando 

indenização por danos morais por ter seu nome inscrito no cadastro de 

inadimplentes, bem como a declaração de inexistência do débito. A parte 

requerida em peça defensiva suscita preliminar de eventual pedido de 

desistência, inversão do ônus da prova e ausência de consulta junto ao 

órgãos competente, no mérito, afirma à legitimidade da cobrança e 

regularidade na contratação juntando contrato assinado, defende o 

exercício regular de direito, a inexistência de danos morais, entende pelo 

descabimento da inversão do ônus da prova, requerendo ainda a 

improcedência da ação e a condenação a litigância de má-fé e pedido 

contraposto. É o suficiente a relatar. Passo a emitir fundamentada decisão 

estatal. I – Preliminar As preliminares arguida pela ré, se confundem com o 

mérito e com ele serão analisadas, motivo pelo qual, rejeito as preliminares 

suscitada. Rejeitam-se as preliminares. II – Mérito Compulsando os autos, 

extrai-se que a parte Autora requereu a desistência do processo 
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entendendo ser o Juizado Especial incompetente para o julgamento da lide 

em face da necessidade de pericia grafotécnica (Id 14040298), porém, 

necessário se faz analise minuciosa do mérito para verificar existência ou 

não de litigância de má-fé nos autos, motivo pelo qual há de ser indeferido 

o pedido formulado, conforme autoriza o Enunciado 90, parte final do 

FONAJE e artigo 32 da Lei 9.099/95. A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se 

da interpretação teleológica, enfrentando todos os argumentos deduzidos 

no processo pelas partes na forma de buscar a solução mais justa para o 

caso, permitindo a aplicação da Lei ao caso concreto, fundamentando 

suas decisões na forma do Enunciado 162 do FONAJE, facultando-lhe 

aplicação do artigo 489, § 1º do Código de Processo Civil. O Magistrado ao 

decidir, deve apreciar as provas, subministradas pelo que ordinariamente 

acontece, nos termos do disposto no art. 375, do Novo Código de 

Processo Civil Brasileiro, que remete analogicamente ao antigo art. 335 do 

Código Processual Civil Anterior, em consonância ao precedente 

jurisprudencial, vejamos:. O entendimento jurisprudencial é neste sentido: 

“O Juiz não pode desprezar as regras de experiência comum ao proferir a 

sentença. Vale dizer, o juiz deve valorizar e apreciar as provas dos autos, 

mas ao fazê-lo pode e deve servir-se da sua experiência e do que 

comumente acontece”. (JTA 121/391 – apud, Código de Processo Civil 

Theotônio Negrão, notas ao artigo 335). Em uma ação de cunho 

indenizatório, além da ação ou omissão, há que se apurar se houve ou 

não dolo ou culpa do agente no evento danoso, bem como se houve 

relação de causalidade entre o ato do agente e o prejuízo sofrido pela 

vítima. Concorrendo tais requisitos, surge o dever de indenizar. 

Prelecionam os artigos 186 e 927 do Código Civil: “Art. 186. Aquele que, 

por ação ou omissão voluntária, negligência ou imperícia, violar direito e 

causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. 

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a 

outrem, fica obrigado a repará-lo.” A respeito da responsabilidade civil o 

Professor SILVIO RODRIGUES nos ensina que os pressupostos dessa 

responsabilidade são: a) ação ou omissão do agente, b) relação de 

causalidade; c) existência do dano e d) dolo ou culpa do agente. (in Direito 

Civil, Ed. Saraiva, v. 1, pág. 30). (destaquei). A Culpa é representação 

abstrata, ideal, subjetiva. É a determinação jurídico-psicológica do agente. 

Psicológica, porque se passa no seu foro íntimo. Jurídica, em virtude de 

ser, muitas vezes, a lei quem estabelece a censurabilidade da 

determinação, mesmo que o agente não esteja pensando sequer em 

causar danos ou prejuízo, como ocorre nas hipóteses típicas de culpa 

stricto sensu. Para que essa responsabilidade emerja, continua o mestre, 

necessário se faz: (...) que haja uma ação ou omissão da parte do agente, 

que a mesma seja causa do prejuízo experimentado pela vítima; que haja 

ocorrido efetivamente um prejuízo; e que o agente tenha agido com dolo ou 

culpa. Inocorrendo um desses pressupostos não aparece, em regra geral, 

o dever de indenizar. (in "Direito Civil", Ed. Saraiva, v. 1, p. 30). No caso 

dos autos, observa-se que ocorreu foi tão somente meros 

aborrecimentos, já que a parte não trouxe aos autos provas substanciais 

capazes de comprovar o dano, tais como comprovante de pagamento, ou 

neste caso, um boletim de ocorrência. Já a reclamada em sua defesa 

alega que houve contratação da linha do serviço pós pagos, juntando 

contrato assinado pelo Autor, telas sistêmicas, documentos pessoas e 

faturas comprovando a relação jurídica entre as partes. Assim, insurge 

dos autos que, os documentos juntados pela Ré demonstram claramente 

que houve contraprestação do serviço da reclamada a reclamante, 

ocasião em que se verifica claramente que a assinatura lançada naquele 

contrato é idêntica aquela exarada na procuração, documentos pessoais 

em anexo a inicial e termo de conciliação, restando demonstrando que a 

Reclamante utilizou dos serviços prestados pela Ré sem a devida 

contraprestação. A título ilustrativo cito a jurisprudência da Turma 

Recursal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que 

por analogia, aplica-se ao caso, vejamos: ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL ÚNICA JUIZ RELATOR MARCELO 

SEBASTIÃO PRADO DE MORAES; SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, 

DA LEI Nº. 9.099/1995 - E M E N TA RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE 

CONSUMO – CONTRATOS BANCÁRIOS – DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E RELAÇÃO JURÍDICA – DOCUMENTOS 

APRESENTADOS PELA RÉ DEMONSTRAM A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO 

JURÍDICA – ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO; Marcelo Sebastião Prado 

de Moraes Juiz de Direito –Relator (Procedimento do Juizado Especial Cível 

439018120138110001/2015, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, 

Turma Recursal Única, Julgado em 13/03/2015, Publicado no DJE 

13/03/2015). Assim, a parte autora não possui provas suficientes da 

alegação de que o contrato de prestação de serviços de telefonia 

ofertados pela Ré é falso ou que o débito é inexistente, pois sequer juntou 

aos autos provas de inexistência da relação jurídica. No caso dos autos, 

observa-se que a Reclamada agiu dentro do exercício regular de seu 

direito, cobrando de forma licita o valor discutido nesses autos, conforme 

determina a Lei. Desta forma, não há outro norte a seguir, senão o 

indiscutível dispositivo legal do artigo 14, §3º, II do Código de Defesa do 

Consumidor, bem como a aplicação do artigo 188 do Código Civil vigente. 

Por outro lado, a parte autora não se desincumbiu do seu mister, conforme 

art. 373, I do CPC, qual seja, o de comprovar a indevida cobrança em 

relação a inscrição de seu nome e CPF junto aos órgãos de proteção ao 

crédito e a inexigibilidade do crédito discutido nestes autos. Neste passo, 

entendo que em virtude da inversão do ônus da prova em favor da parte 

hipossuficiente no processo, ou seja, o consumidor, restou comprovado 

pela reclamada a existência e exigibilidade do débito discutido nestes 

autos, devendo o Autor cumprir com suas obrigações assumida em face 

da celebração do contrato da prestação dos serviços ofertados pela 

empresa ré. Feitas colocações do conjunto probatório fático, entendo que 

não há dúvida de que tal situação causou desconforto à parte 

promovente. No entanto esse dissabor não pode ser considerado como 

causador de dano moral indenizável. Pensamento contrário certamente 

provocaria a industrialização do dano moral, já que dissabores e/ou 

aborrecimentos, como os aqui vislumbrados, infelizmente, ocorrem 

diariamente em nosso cotidiano. Portanto, não há que se falar em 

indenização por danos morais, bem como declaração da inexistência do 

débito. III – Litigância de Má-Fé Por fim, a parte reclamada requer a 

condenação do Autor como litigante de má-fé. Entendo que no caso em 

tela a litigância de má-fé não se verifica. Com efeito, o pleito do Autor se 

funda na tese de que foi atingida em sua honra e se constatou que nada 

disto aconteceu ante as provas juntadas aos autos e o direito à 

informação da sociedade, praticado e exercido pela Ré. Porém, o Autor, 

com isto não litigou com má-fé, somente exerceu sua pretensão, 

inexistindo desta forma, indícios de má-fé. IV – Pedido Contraposto No que 

tange ao referido pedido, extrai-se dos autos que restou comprovado pela 

Ré à exigibilidade do crédito, porém, ausente à liquidez, pois a Ré não 

apresentou valores líquidos para efeito de condenação, motivo pelo qual, 

há de ser indeferido o pedido contraposto formulado em sua defesa. 

Assim, caminho outro não há senão o da improcedência do pedido inicial. 

V – Dispositivo Por tais considerações, considerando o disposto no art. 

6.º da Lei n.º 9.099/95, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados na 

presente ação, e, em consequência, julgo extinto o processo, com 

resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil. Julgo IMPROCEDENTE o pedido de litigância de má-fé, tendo 

em vista que não comprovou dolo da parte autora; JULGO IMPROCEDENTE 

O PEDIDO CONTRAPOSTO; Sem custas e honorários advocatícios, a teor 

dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada esta em julgado, 

ARQUIVEM-SE os presentes autos, observadas as formalidades legais. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 

40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de 

homologação por parte do juízo. Campo Verde/MT, 27 de julho de 2018. 

K e l s o n  G i o r d a n i  M i r a n d a  d a  S i l v a  J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito
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CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000658-41.2018.811.0051 Polo Ativo: JOSADABE DA SILVA FONSECA 

Polo Passivo: TELEFONICA BRASIL S.A Vistos e examinados. A questão 

controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a decidir 

antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação ajuizada por JOSADABE DA 

SILVA FONSECA contra TELEFONICA BRASIL S.A 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 as preliminares de impossibilidade de inversão do ônus 

da prova e inépcia da inicial por ausência de consulta extraída junto ao 

órgão competente, 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, entende ser incabível a inversão do ônus da 

prova, requerendo a improcedência da ação, condenação à litigância de 

má-fé e ao pedido contraposto É o suficiente a relatar. Passo a emitir 

fundamentada decisão estatal. I – Preliminar No que tange as preliminares 

de ausência de impossibilidade de inversão do ônus da prova e inépcia da 

inicial por ausência de consulta extraída junto ao órgão competente 

arguidas pela ré, se confundem com o mérito e com ele serão analisadas, 

motivo pelo qual, rejeito as preliminares suscitada. Rejeitam-se as 

preliminares. II – Do Mérito Verifica-se dos autos que a parte reclamante 

se insurge de débito 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, afirmando serem inexistentes os danos 

morais, pois agiu dentro de seu exercício regular de direito. Entendendo 

pelo descabimento da inversão do ônus da prova. 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. As telas sistêmicas em anexo aos autos pela Ré em sua defesa, 

não pode ser utilizado como prova em desfavor do Autor até porque, são 

supostas provas produzidas de forma unilateral, 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$ 4.000,00 (quatro mil reais) o valor necessário à justa reparação do 

dano moral. IV – Litigância de Má-Fé Por fim, a parte reclamada requer a 

condenação do Autor como litigante de má-fé. Entendo que no caso em 

tela a litigância de má-fé não se verifica. Com efeito, o pleito do Autor se 

funda na tese de que foi atingido em sua honra, restando comprovado o 

fato alegado por esta por meio da documentação anexa aos autos. Porém, 

o Autor, com isto não litigou com má-fé, somente exerceu sua pretensão, 

inexistindo desta forma, indícios de má-fé. V – Pedido Contraposto Quanto 

ao pedido contraposto, extrai-se que a Lei 9.099/95 seu artigo 31 c/c 

Enunciado 31 do FONAJE permite ao Réu formular pedido que se enquadre 

o artigo 3º da Lei 9.099/95, bem como, caso seja pessoa jurídica é 

admissível pedido contraposto. Porém, no caso em tela, não restou 

comprovado pela Ré a exigibilidade do crédito discutido nestes autos em 

face da cobrança de suposto débito, demonstrando que referido pedido 
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encontra-se sem respaldo para seu deferimento. Portanto, há de ser 

improcedente o pedido contraposto formulado pela Ré ante a 

inexigibilidade do crédito. Assim, caminho outro não há senão o da 

procedência do pedido inicial. VI – Dispositivo Por tais considerações, com 

fundamento no artigo 6º. da Lei 9.099/95 c/c artigo 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, JULGO A RECLAMAÇÃO PROCEDENTE e: 1- Condeno a 

reclamada ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro 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 de litigância de má-fé, tendo em vista 

que não comprovou dolo da parte autora; 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- JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO; 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, 27 de julho de 2018. Kelson Giordani Miranda da Silva 

J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito
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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 : 

1000662-78.2018.811.0051 Polo Ativo: GILBERTO FERREIRA DO AMARAL 

Polo Passivo: TELEFONICA BRASIL S.A Vistos e examinados. A questão 

controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a decidir 

antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação ajuizada por GILBERTO 

FERREIRA DO AMARAL contra TELEFONICA BRASIL S.A 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 as preliminar de impossibilidade de inversão do ônus da 

prova, 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, entende ser incabível a inversão do ônus da prova, 

requerendo a improcedência da ação, condenação à litigância de má-fé. É 

o suficiente a relatar. Passo a emitir fundamentada decisão estatal. I – 

Preliminar No que tange a preliminar de inversão do ônus da prova arguida 

pela ré, esta se confunde com o mérito e com ele será analisada, motivo 

pelo qual, rejeito a preliminar suscitada. Rejeita-se a preliminar. II – Do 

Mérito Verifica-se dos autos que a parte reclamante se insurge de débito 

inscrito no SPC, alegando que é inexistente, posto que referido débito é 

indevido, pois manteve plano no telefônico referente ao número 

66-99698-5745, juntando comprovante de pagamentos referentes aos 

meses de abril, julho e agosto de 2017 nos valores de R$ 59,02 e R$ 59,28 

(Id 13433640, 13433626 e 13433637), bem como fatura contestada do 

mês de outubro de 2017 no valor de R$ 305,59, ocasião em que a 

reclamada 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, afirmando serem inexistentes os danos 

morais, pois agiu dentro de seu exercício regular de direito. Entendendo 

pelo descabimento da inversão do ônus da prova. 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. As imagens de propaganda referente a COMBO de internet e tela de 

comunicado em anexo aos autos pela Ré em sua defesa, não pode ser 

utilizado como prova em desfavor do Autor até porque, são supostas 

provas produzidas de forma unilateral, 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 em face do pagamento efetuado pelo Autor, 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 
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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$ 4.000,00 (quatro mil reais) o valor 

necessário à justa reparação do dano moral. IV – Litigância de Má-Fé Por 

fim, a parte reclamada requer a condenação do Autor como litigante de 

má-fé. Entendo que no caso em tela a litigância de má-fé não se verifica. 

Com efeito, o pleito do Autor se funda na tese de que foi atingido em sua 

honra, restando comprovado o fato alegado por esta por meio da 

documentação anexa aos autos. Porém, o Autor, com isto não litigou com 

má-fé, somente exerceu sua pretensão, inexistindo desta forma, indícios 

de má-fé. Assim, caminho outro não há senão o da procedência do pedido 

inicial. VI – Dispositivo Por tais considerações, com fundamento no artigo 

6º. da Lei 9.099/95 c/c artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO A RECLAMAÇÃO PROCEDENTE e: 1- Condeno a reclamada ao 

pagamento de R$ 4.000,00 (quatro 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 inexistentes os débitos 

discutidos nestes autos nos valores de R$ 305,59 (trezentos e cinco reais 

e cinquenta e nove reais e cinquenta e nove centavos) e R$ 109,91 (cento 

e nove reais e noventa e um centavos), inseridos no SPC e SERASA; 4- 

Julgo IMPROCEDENTE o pedido de litigância de má-fé, tendo em vista que 

não comprovou dolo da parte autora; Torno Definitiva a Liminar 

anteriormente concedida. 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, 27 de julho de 2018. 

K e l s o n  G i o r d a n i  M i r a n d a  d a  S i l v a  J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito
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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 : 

1000552-79.2018.811.0051 Polo Ativo: DENISON RAFAEL DO 

NASCIMENTO Polo Passivo: TELEFONICA BRASIL S.A Vistos e 

examinados. A questão controvertida despicienda prova oral, motivo pelo 

qual passo a decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso 

I, do Código de Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 

da Lei nº. 9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação ajuizada por 

DENISON RAFAEL DO NASCIMENTO contra TELEFONICA BRASIL S.A 

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 as preliminares de impossibilidade de inversão 

do ônus da prova, inépcia da inicial, ausência de consulta extraída junto ao 

órgão competente e eventual pedido de desistência, 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, entende ser 

incabível a inversão do ônus da prova, requerendo a improcedência da 

ação, bem como a aplicação da Sumula 385 STJ, condenação à litigância 

de má-fé e ao pedido contraposto É o suficiente a relatar. Passo a emitir 

fundamentada decisão estatal. I – Preliminar No que tange as preliminares 

arguidas pela ré, estas se confundem com o mérito e com ele serão 

analisadas, motivo pelo qual, rejeito as preliminares suscitada. Rejeita-se 

as preliminares. II – Do Mérito Verifica-se dos autos que a parte 

reclamante se insurge de débito 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, afirmando serem 

inexistentes os danos morais, pois agiu dentro de seu exercício regular de 

direito. Entendendo pelo descabimento da inversão do ônus da prova. 

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. Entretanto, a 

parte Ré em sua defesa atribui o fato da existência do débito na 

possibilidade de fraude por terceiro, requerendo neste caso a aplicação 

da excludente de responsabilidade. Pois bem, entendo que neste caso é 

incabível a aplicação da excludente de responsabilidade, pois a parte Ré 

sequer trouxe algum documento do suposto falsário, restando prejudicada 

a tese suscitada, devendo ser responsabilizada em face do ilícito ocorrido 

com o Autor. 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. As faturas e telas 

sistêmicas em anexo aos autos pela Ré em sua defesa, não pode ser 

utilizado como prova em desfavor da Autora até porque, são supostas 

provas produzidas de forma unilateral, 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 
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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$ 4.000,00 (quatro mil reais) o valor necessário à justa reparação do 

dano moral. IV – Litigância de Má-Fé Por fim, a parte reclamada requer a 

condenação do Autor como litigante de má-fé. Entendo que no caso em 

tela a litigância de má-fé não se verifica. Com efeito, o pleito do Autor se 

funda na tese de que foi atingido em sua honra, restando comprovado o 

fato alegado por esta por meio da documentação anexa aos autos. Porém, 

o Autor, com isto não litigou com má-fé, somente exerceu sua pretensão, 

inexistindo desta forma, indícios de má-fé. V – Pedido Contraposto Quanto 

ao pedido contraposto, extrai-se que a Lei 9.099/95 seu artigo 31 c/c 

Enunciado 31 do FONAJE permite ao Réu formular pedido que se enquadre 

o artigo 3º da Lei 9.099/95, bem como, caso seja pessoa jurídica é 

admissível pedido contraposto. Porém, no caso em tela, não restou 

comprovado pela Ré a exigibilidade do crédito discutido nestes autos em 

face da cobrança de suposto débito, demonstrando que referido pedido 

encontra-se sem respaldo para seu deferimento. Portanto, há de ser 

improcedente o pedido contraposto formulado pela Ré ante a 

inexigibilidade do crédito. Assim, caminho outro não há senão o da 

procedência do pedido inicial. V – Dispositivo Por tais considerações, com 

fundamento no artigo 6º. da Lei 9.099/95 c/c artigo 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, JULGO A RECLAMAÇÃO PROCEDENTE e: 1- Condeno a 

reclamada ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro 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 de litigância de má-fé, tendo em vista 

que não comprovou dolo da parte autora; 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- JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO; 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, 27 de julho de 2018. Kelson Giordani Miranda da Silva 

J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito
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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 : 

1000647-12.2018.811.0051 Polo Ativo: MARCOS KUTIANSKI Polo Passivo: 

TELEFONICA BRASIL S.A Vistos e examinados. A questão controvertida 

despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a decidir antecipadamente, 

conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. Pois bem. 

Cuida-se de reclamação ajuizada por MARCOS KUTIANSKI contra 

TELEFONICA BRASIL S.A 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 as 

preliminares de impossibilidade de inversão do ônus da prova, ausência de 

consulta extraída junto ao órgão competente e eventual pedido de 

desistência, no mérito afirma que agiu em seu exercício regular de direito, 
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alega inexistência dos danos morais e a legalidade na cobrança ante a 

regular contratação, entende ser incabível a inversão do ônus da prova, 

requerendo a improcedência da ação, bem como a aplicação da Sumula 

385 STJ, condenação à litigância de má-fé e ao pedido contraposto É o 

suficiente a relatar. Passo a emitir fundamentada decisão estatal. I – 

Preliminar No que tange as preliminares arguidas pela ré, estas se 

confundem com o mérito e com ele serão analisadas, motivo pelo qual, 

rejeito as preliminares suscitada. Rejeita-se as preliminares. II – Do Mérito 

Verifica-se dos autos que a parte reclamante se insurge de débito 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, afirmando serem inexistentes os danos morais, pois agiu 

dentro de seu exercício regular de direito. Entendendo pelo descabimento 

da inversão do ônus da prova. 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. Entretanto, a parte Ré em sua defesa atribui o fato 

da existência do débito na possibilidade de fraude por terceiro, 

requerendo neste caso a aplicação da excludente de responsabilidade. 

Pois bem, entendo que neste caso é incabível a aplicação da excludente 

de responsabilidade, pois a parte Ré sequer trouxe algum documento do 

suposto falsário, restando prejudicada a tese suscitada, devendo ser 

responsabilizada em face do ilícito ocorrido com o Autor. 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. As faturas e telas sistêmicas em anexo 

aos autos pela Ré em sua defesa, não pode ser utilizado como prova em 

desfavor da Autora até porque, são supostas provas produzidas de 

forma unilateral, 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. Já em 

relação à aplicação da Sumula 385 STJ, verifica-se que referida ordem 

não se aplica ao caso concreto em virtude da ausência de exigibilidade de 

crédito, ocasião em que as demais restrições estão sendo objeto de 

discussão judicial, motivo pelo qual, afasto aplicação da Sumula em 

questão. 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$ 4.000,00 (quatro mil reais) o valor necessário à justa reparação do 

dano moral. IV – Litigância de Má-Fé Por fim, a parte reclamada requer a 

condenação do Autor como litigante de má-fé. Entendo que no caso em 

tela a litigância de má-fé não se verifica. Com efeito, o pleito do Autor se 

funda na tese de que foi atingido em sua honra, restando comprovado o 

fato alegado por esta por meio da documentação anexa aos autos. Porém, 

o Autor, com isto não litigou com má-fé, somente exerceu sua pretensão, 

inexistindo desta forma, indícios de má-fé. V – Pedido Contraposto Quanto 

ao pedido contraposto, extrai-se que a Lei 9.099/95 seu artigo 31 c/c 

Enunciado 31 do FONAJE permite ao Réu formular pedido que se enquadre 

o artigo 3º da Lei 9.099/95, bem como, caso seja pessoa jurídica é 

admissível pedido contraposto. Porém, no caso em tela, não restou 

comprovado pela Ré a exigibilidade do crédito discutido nestes autos em 

face da cobrança de suposto débito, demonstrando que referido pedido 

encontra-se sem respaldo para seu deferimento. Portanto, há de ser 

improcedente o pedido contraposto formulado pela Ré ante a 

inexigibilidade do crédito. Assim, caminho outro não há senão o da 

procedência do pedido inicial. V – Dispositivo Por tais considerações, com 

fundamento no artigo 6º. da Lei 9.099/95 c/c artigo 487, inciso I, do Código 
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de Processo Civil, JULGO A RECLAMAÇÃO PROCEDENTE e: 1- Condeno a 

reclamada ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro 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 de litigância de má-fé, tendo em vista 

que não comprovou dolo da parte autora; 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- JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO; 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, 27 de julho de 2018. Kelson Giordani Miranda da Silva 

J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito
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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 : 

1000740-72.2018.811.0051 Polo Ativo: WELLINGTON SANTOS BRITO DA 

SILVA Polo Passivo: TELEFONICA BRASIL S.A Vistos e examinados. A 

questão controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a 

decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação ajuizada por WELLINGTON 

SANTOS BRITO DA SILVA contra TELEFONICA BRASIL S.A objetivando 

indenização por danos morais por ter seu nome inscrito no cadastro de 

inadimplentes, bem como a declaração de inexistência do débito. A parte 

requerida em peça defensiva suscita preliminar de inépcia da inicial, 

impugnação ao valor da causa, inversão do ônus da prova e ausência de 

consulta junto ao órgãos competente, no mérito, afirma à legitimidade da 

cobrança e regularidade na contratação juntando contrato assinado, 

defende o exercício regular de direito, a inexistência de danos morais, 

entende pelo descabimento da inversão do ônus da prova, requerendo 

ainda a improcedência da ação e a condenação a litigância de má-fé e 

pedido contraposto. É o suficiente a relatar. Passo a emitir fundamentada 

decisão estatal. I – Preliminar As preliminares arguida pela ré, se 

confundem com o mérito e com ele serão analisadas, motivo pelo qual, 

rejeito as preliminares suscitada. Rejeita-se as preliminares. II – Mérito A 

inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o 

Juízo, poderá valer-se da interpretação teleológica, enfrentando todos os 

argumentos deduzidos no processo pelas partes na forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo a aplicação da Lei ao caso 

concreto, fundamentando suas decisões na forma do Enunciado 162 do 

FONAJE, facultando-lhe aplicação do artigo 489, § 1º do Código de 

Processo Civil. O Magistrado ao decidir, deve apreciar as provas, 

subministradas pelo que ordinariamente acontece, nos termos do disposto 

no art. 375, do Novo Código de Processo Civil Brasileiro, que remete 

analogicamente ao antigo art. 335 do Código Processual Civil Anterior, em 

consonância ao precedente jurisprudencial, vejamos:. O entendimento 

jurisprudencial é neste sentido: “O Juiz não pode desprezar as regras de 

experiência comum ao proferir a sentença. Vale dizer, o juiz deve 

valorizar e apreciar as provas dos autos, mas ao fazê-lo pode e deve 

servir-se da sua experiência e do que comumente acontece”. (JTA 

121/391 – apud, Código de Processo Civil Theotônio Negrão, notas ao 

artigo 335). Em uma ação de cunho indenizatório, além da ação ou 

omissão, há que se apurar se houve ou não dolo ou culpa do agente no 

evento danoso, bem como se houve relação de causalidade entre o ato do 

agente e o prejuízo sofrido pela vítima. Concorrendo tais requisitos, surge 

o dever de indenizar. Prelecionam os artigos 186 e 927 do Código Civil: 

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou 

imperícia, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente 

moral, comete ato ilícito. Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 

187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.” A respeito da 

responsabilidade civil o Professor SILVIO RODRIGUES nos ensina que os 

pressupostos dessa responsabilidade são: a) ação ou omissão do agente, 

b) relação de causalidade; c) existência do dano e d) dolo ou culpa do 

agente. (in Direito Civil, Ed. Saraiva, v. 1, pág. 30). (destaquei). A Culpa é 

representação abstrata, ideal, subjetiva. É a determinação 

jurídico-psicológica do agente. Psicológica, porque se passa no seu foro 

íntimo. Jurídica, em virtude de ser, muitas vezes, a lei quem estabelece a 

censurabilidade da determinação, mesmo que o agente não esteja 

pensando sequer em causar danos ou prejuízo, como ocorre nas 

hipóteses típicas de culpa stricto sensu. Para que essa responsabilidade 

emerja, continua o mestre, necessário se faz: (...) que haja uma ação ou 

omissão da parte do agente, que a mesma seja causa do prejuízo 

experimentado pela vítima; que haja ocorrido efetivamente um prejuízo; e 

que o agente tenha agido com dolo ou culpa. Inocorrendo um desses 

pressupostos não aparece, em regra geral, o dever de indenizar. (in 

"Direito Civil", Ed. Saraiva, v. 1, p. 30). No caso dos autos, observa-se que 

ocorreu foi tão somente meros aborrecimentos, já que a parte reclamante 

possui outras inscrições em seu nome e CPF junto aos órgãos de 

proteção ao crédito SPC. Por outro lado, a parte autora não trouxe aos 

autos provas substanciais capazes de comprovar o dano, tais como 

comprovante de pagamento, ou neste caso, um boletim de ocorrência. Já a 

reclamada em sua defesa alega que houve contratação da linha do 

serviço pós pagos, juntando contrato assinado pelo Autor, documentos 

pessoais, telas sistêmicas e faturas comprovando a relação jurídica entre 

as partes. Assim, insurge dos autos que, os documentos juntados pela Ré 

demonstram claramente que houve contraprestação do serviço da 

reclamada ao reclamante, ocasião em que se verifica claramente que a 

assinatura lançada naquele contrato é idêntica aquela exarada na 

procuração, documentos pessoais em anexo a inicial, restando 

demonstrando que a Reclamante utilizou dos serviços prestados pela Ré 

sem a devida contraprestação. A título ilustrativo cito a jurisprudência da 

Turma Recursal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

que por analogia, aplica-se ao caso, vejamos: ESTADO DE MATO 

GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL ÚNICA JUIZ RELATOR 

MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES; SÚMULA DE JULGAMENTO – 

ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995 - E M E N TA RECURSO INOMINADO – 

RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATOS BANCÁRIOS – DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E RELAÇÃO JURÍDICA – DOCUMENTOS 

APRESENTADOS PELA RÉ DEMONSTRAM A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO 

JURÍDICA – ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO; Marcelo Sebastião Prado 

de Moraes Juiz de Direito –Relator (Procedimento do Juizado Especial Cível 

439018120138110001/2015, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, 

Turma Recursal Única, Julgado em 13/03/2015, Publicado no DJE 

13/03/2015). Assim, a parte autora não possui provas suficientes da 

alegação de que o contrato de prestação de serviços de telefonia 

ofertados pela Ré é falso ou que o débito é inexistente, pois sequer juntou 

aos autos provas de inexistência da relação jurídica. No caso dos autos, 

observa-se que a Reclamada agiu dentro do exercício regular de seu 

direito, cobrando de forma licita o valor discutido nesses autos, conforme 

determina a Lei. Desta forma, não há outro norte a seguir, senão o 

indiscutível dispositivo legal do artigo 14, §3º, II do Código de Defesa do 

Consumidor, bem como a aplicação do artigo 188 do Código Civil vigente. 

Por outro lado, a parte autora não se desincumbiu do seu mister, conforme 

art. 373, I do CPC, qual seja, o de comprovar a indevida cobrança em 

relação a inscrição de seu nome e CPF junto aos órgãos de proteção ao 
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crédito e a inexigibilidade do crédito discutido nestes autos. Neste passo, 

entendo que em virtude da inversão do ônus da prova em favor da parte 

hipossuficiente no processo, ou seja, o consumidor, restou comprovado 

pela reclamada a existência e exigibilidade do débito discutido nestes 

autos, devendo o Autor cumprir com suas obrigações assumida em face 

da celebração do contrato da prestação dos serviços ofertados pela 

empresa ré. Feitas colocações do conjunto probatório fático, entendo que 

não há dúvida de que tal situação causou desconforto à parte 

promovente. No entanto esse dissabor não pode ser considerado como 

causador de dano moral indenizável. Pensamento contrário certamente 

provocaria a industrialização do dano moral, já que dissabores e/ou 

aborrecimentos, como os aqui vislumbrados, infelizmente, ocorrem 

diariamente em nosso cotidiano. Portanto, não há que se falar em 

indenização por danos morais, bem como declaração da inexistência do 

débito. III – Litigância de Má-Fé Por fim, a parte reclamada requer a 

condenação do Autor como litigante de má-fé. Entendo que no caso em 

tela a litigância de má-fé não se verifica. Com efeito, o pleito do Autor se 

funda na tese de que foi atingida em sua honra e se constatou que nada 

disto aconteceu ante as provas juntadas aos autos e o direito à 

informação da sociedade, praticado e exercido pela Ré. Porém, o Autor, 

com isto não litigou com má-fé, somente exerceu sua pretensão, 

inexistindo desta forma, indícios de má-fé. IV – Pedido Contraposto No que 

tange ao referido pedido, extrai-se dos autos que restou comprovado pela 

Ré à exigibilidade do crédito, motivo pelo qual, há de ser deferido o pedido 

contraposto formulado em sua defesa. Assim, caminho outro não há 

senão o da improcedência do pedido inicial. V – Dispositivo Por tais 

considerações, considerando o disposto no art. 6.º da Lei n.º 9.099/95, 

JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados na presente ação, e, em 

consequência, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Julgo 

IMPROCEDENTE o pedido de litigância de má-fé, tendo em vista que não 

comprovou dolo da parte autora; JULGO PROCEDENTE O PEDIDO 

CONTRAPOSTO, para determinar que a reclamante proceda ao pagamento 

do débito no valor de R$ 198,97 (cento e noventa e oito reais e noventa e 

sete centavos); Sem custas e honorários advocatícios, a teor dos artigos 

54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada esta em julgado, ARQUIVEM-SE os 

presentes autos, observadas as formalidades legais. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 

9099/95, o presente projeto de sentença para fins de homologação por 

parte do juízo. Campo Verde/MT, 27 de julho de 2018. Kelson Giordani 

M i r a n d a  d a  S i l v a  J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000801-64.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA PEIXOTO PENNA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIANA OAB - MT0017947A (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):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

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, conforme evento anterior. Às providências, expedindo-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Campo Verde/MT, 30 de julho de 

2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000860-52.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA PERIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR OAB - MT22367/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)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

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, conforme evento anterior. Às providências, expedindo-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Campo Verde/MT, 30 de julho de 

2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001021-62.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO MILTON GONZAGA (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):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

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, conforme evento anterior. Às providências, expedindo-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Campo Verde/MT, 30 de julho de 

2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000039-82.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SOCIEDADE MANTENEDORA DE ENSINO E CULTURA DE PRIMAVERA DO 

LESTE LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

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, conforme evento anterior. Às providências, expedindo-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Campo Verde/MT, 30 de julho de 

2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000952-30.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVANE NASCIMENTO CONCEICAO (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:

GUSTAVO DAL BOSCO OAB - MT0018673S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO VERDE 1000952-30.2017.8.11.0051 
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Sentença. Vistos etc. Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da Lei 

9.099/95. Decido. Sendo disponíveis os direitos disputados, HOMOLOGO o 

termo de acordo firmado pelas Partes, dando à lide resolução de mérito, na 

forma do art. 487, III, “b”, do NCPC. Sem custas ou honorários. Após, 

certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, com as baixas e anotações 

de estilo. P.I.C. Às providências. CAMPO VERDE 30/07/2018 Caroline 

Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000117-76.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISLAINE FABIANA TARTARI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDIR ARIONES PIMPINATI JUNIOR OAB - MT0006145A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE CAMPO VERDE S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

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, conforme evento anterior. Às providências, expedindo-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Campo Verde/MT, 30 de julho de 

2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000002-55.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

WM TRANSPORTES LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE ADAELSIO DA CRUZ OAB - MT0008028A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

C.V.L FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA (REQUERIDO)

RONILDO JOSE CAMARGO & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ATILA RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS OAB - MT0015527A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

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, conforme evento anterior. Às providências, expedindo-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Campo Verde/MT, 30 de julho de 

2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000393-73.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA VILMA PEREIRA MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIANA OAB - MT0017947A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

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, conforme evento anterior. Às providências, expedindo-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Campo Verde/MT, 30 de julho de 

2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010461-94.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ELVIS PAULO DE DEUS CUBAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE CAMPO VERDE S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

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, conforme evento anterior. Às providências, expedindo-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Campo Verde/MT, 30 de julho de 

2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000679-51.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON SANTOS BRITO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALIAN BORGES CINTRA MACHADO OAB - MT0014100A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

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, conforme evento anterior. Às providências, expedindo-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Campo Verde/MT, 30 de julho de 

2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010911-76.2012.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS IVANOR MOTTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIANA OAB - MT0017947A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FERRARI VEICULOS (REQUERIDO)

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANTONIO DOTTO OAB - MT0004628S (ADVOGADO)

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR07295 (ADVOGADO)

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - PR0042277A 

(ADVOGADO)

Outros Interessados:

DIVINO RODRIGUES DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

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, conforme evento anterior. Às providências, expedindo-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Campo Verde/MT, 30 de julho de 

2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000977-43.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ADAIR FORTES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICIELI FORTES OAB - MT18097/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA GLOBO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP0117417A 

(ADVOGADO)
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Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

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, conforme evento anterior. Às providências, expedindo-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Campo Verde/MT, 30 de julho de 

2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000910-78.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ERIVELTON VIANA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT0016773A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MOVEIS ROMERA LTDA (REQUERIDO)

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIOGO LOPES VILELA BERBEL OAB - PR0041766A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

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, conforme evento anterior. Às providências, expedindo-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Campo Verde/MT, 30 de julho de 

2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001243-30.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIA REGINA SILVA QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (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):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N ú m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1001243-30.2017.811.0051 Polo Ativo: SILVIA REGINA SILVA QUEIROZ 

Polo Passivo: BANCO BRADESCO S.A Vistos e examinados. A questão 

controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a decidir 

antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação ajuizada por SILVIA REGINA 

SILVA QUEIROZ contra BANCO BRADESCO S.A 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 ausência de interesse de agir, no mérito, alega 

inexistência dos danos morais, entende pelo descabimento da inversão do 

ônus da prova, requerendo a improcedência da ação. É o suficiente a 

relatar. Passo a emitir fundamentada decisão estatal. I – Preliminar A 

preliminar de falta de interesse de agir não merece ser acolhida, tendo em 

vista que no momento em que ocorre lesão de direito à personalidade, 

surge o interesse de agir, sendo este um dos requisitos da condição da 

ação, motivo pelo qual, afasto a preliminar suscitada. Rejeita - se a 

preliminar. II – Do Mérito Verifica-se dos autos que a parte reclamante se 

insurge de débito inscrito no SPC no valor de R$ 2.099.92, alegando que é 

inexistente, posto que referido débito seja indevido, pois desconhece a 

origem da dívida, juntando certidão do SPC como prova da negativação 

indevida. A reclamada alega que não praticou nenhum ato ilícito, afirmando 

serem inexistentes os danos morais em face da ausência de nexo de 

causalidade. Apesar de sedutores os argumentos do reclamado, este não 

trouxe aos autos nenhuma prova da legalidade do débito ou que este era 

realmente 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. O 

reclamado se limitou a sua defesa somente em afirmar ausência de nexo 

de causalidade e que o débito é exigível não juntando nenhum documento 

capaz de comprovar suas assertivas, posto que não trouxe aos autos 

nenhum contrato assinado pela Autora, restando comprovado sua 

conduta ilícita. 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 da Autora. 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. II – 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 consoante 

a ausência de relação jurídica com a parte Autora, efetuou cobranças, 

inclusive com inclusão do 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 foi 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, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1030631/7/2018 Página 324 de 610



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$ 4.000,00 (quatro mil reais) o valor 

necessário à justa reparação do dano moral. Assim, caminho outro não há 

senão o da procedência do pedido inicial. III – Dispositivo Por tais 

considerações, com fundamento no artigo 6º. da Lei 9.099/95 c/c artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO A RECLAMAÇÃO 

PROCEDENTE e: 1- Condeno a reclamada ao pagamento de R$ 4.000,00 

(quatro 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- 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). Sem custas e 

honorários, consoante previsão contida nos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os presentes autos, 

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

P.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, 30 de julho de 2018. Kelson Giordani Miranda da Silva Juiz 

Leigo Sentença. Vistos etc. Homologo a sentença lançada pelo Juiz Leigo 

em todos os seus termos, conforme autoriza o artigo 40, da Lei 9.099/90. 

Expeça-se o necessário. Às providências. Campo Verde-MT, 30 de julho 

de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Comarca de Canarana

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1000243-27.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

ROLDAO MARTINS PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALICIANE LETICIA SULZBACHER LOPES OAB - MT0018321A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAGNO JUNIOR CARAFINI (REQUERIDO)

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Núcleo Permanente de Métodos 

Consensuais de Conflitos Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania de Canarana Procedimento: 184027/2018 Autos de Origem: 

1000243-27.2018.8.11.0029 2ª Vara Solicitante/Requerente: Rondão 

Martins Pinto. Solicitado/Requerido: Magno Junior Carafini . CERTIDÃO 

CERTIFICO e dou fé, que os autos epigrafados acima, foram recebidos 

pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de 

Canarana - MT, cadastrado junto ao Sistema Informatizado de Gestão das 

Centrais e Centros Judiciários sob o nº 184027/2018 e designada Sessão 

de Conciliação/ Mediação para o dia 20/08/2018 às 13h30min. (MT). 

CERTIFICO, ainda, com fundamento no Enunciado n. 27 do FONAMEC, 

remeto os autos à Unidade de Origem para que procedam com a intimação 

das partes e seus respectivos procuradores jurídicos, a fim de que estes 

compareçam à Sessão de Conciliação/Mediação que ocorrerá no CEJUSC 

no dia e hora acima descritos. Canarana/MT, 23 de julho de 2018. Luciane 

Judite Ramos Nessler de Souza Gestora Judiciária do CEJUSC

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000172-25.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO VICENTINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO ROBERTO UCKER OAB - MT0013315A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CANARANA (REQUERIDO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente, e 

em cumprimento a r. decisão liminar constante no ID do documento: 

14223876, impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar o 

Polo Ativo na pessoa do seu Procurador, acerca da audiência de tentativa 

de conciliação, que por falta de tempo hábil para efetuar a citação, foi 

redesignada automaticamente para o dia 23/08/2018, às 14h10min, que se 

realizará na Sala de Conciliação 1 do Juizado Especial no prédio do Fórum 

local, sito à Rua Miraguaí, nº 601, Jardim Tropical, nesta. Canarana-MT, 30 

de julho de 2018. Janete Méri Teresinha Wesolowski Rodrigues Couto - 

Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000175-77.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIR FERREIRA NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELDER CRISTIAN RODRIGUES OAB - MT0019993A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA (REQUERIDO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente, e 

em cumprimento a r. decisão liminar constante no ID do documento: 

14226009, impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar o 

Polo Ativo na pessoa do seu Procurador, acerca da audiência de tentativa 

de conciliação, que por falta de tempo hábil para efetuar a citação, foi 

redesignada automaticamente para o dia 13/09/2018, às 14h50min, que se 

realizará na Sala de Conciliação 1 do Juizado Especial no prédio do Fórum 

local, sito à Rua Miraguaí, nº 601, Jardim Tropical, nesta. Canarana-MT, 30 

de julho de 2018. Janete Méri Teresinha Wesolowski Rodrigues Couto - 

Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010273-41.2014.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

CELSON BATSCHKE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO DINIZ (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO ROGERIO PARIS OAB - MT0007526A (ADVOGADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CANARANA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA 

Vistos, etc. Defiro o pedido de realização de penhora online, a recair 

sobre contas correntes e aplicações financeiras, em nome da parte 

Promovida, ARAGUAIA PRÉ MOLDADOS LTDA, CNPJ nº 

05.695.599/0001-49, no valor de R$ 3.370,78 (três mil, trezentos e setenta 

reais e setenta e oito centavos). Sendo positivo, transfira-se à conta de 

depósitos judiciais e oficie-se à conta única para a vinculação do valor, 

intimando-se a parte Promovida para que, querendo, embargue no prazo 

legal. Não logrando êxito nas busca, abra-se vista dos autos à parte 

promovente, para que requeira o que entender de direito. Às providências. 

Cumpra-se. Canarana, 05 de julho de 2018 Darwin de Souza Pontes Juiz 

de Direito Sede do Juizado e informações: Rua Rua Miraguaí, 601, 

(66)3478-1555/1644 - Ramais 215/216., Jardim Tropical, CANARANA - MT 

- CEP: 78640-000 - TELEFONE: (66) 34781644

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000258-93.2018.8.11.0029
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Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI OAB - MT0004456A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA DESPACHO Processo: 

1000258-93.2018.8.11.0029. EXEQUENTE: LUCIA HELENA RODRIGUES DA 

SILVA BENSI EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Cite-se a Fazenda Pública para, querendo, opor embargos no prazo de 30 

(trinta) dias, conforme determina a redação do artigo 1º-B da lei n.º 9.494, 

de 10 e Setembro de 1.997, incluído pela Medida Provisória n.º 2.180-35 de 

2001, salientando que na execução não embargada não caberá 

condenação em honorários advocatícios, à par do que dispõe o artigo 

1º-D do diploma legal em apreço. Intime-se. Às providências. Cumpra-se. 

Canarana, 24 de julho de 2018. Darwin de Souza Pontes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000043-54.2017.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE GALVAO ATAIDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA ROBERTA ROCKENBACH PADILHA OAB - MT0018109A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CANARANA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA 

Vistos, etc. Diante do pedido de cumprimento, intime-se o executado para, 

nos termos do artigo 523, § 1º e 3º do Código de Processo Civil, efetuar o 

pagamento do débito no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de acréscimo 

ao valor da condenação de multa de 10% (dez por cento). Intime-se. 

Cumpra-se. Canarana, 19 de julho de 2018. Darwin De Souza Pontes Juiz 

de Direito Sede do Juizado e informações: Rua Rua Miraguaí, 601, 

(66)3478-1555/1644 - Ramais 215/216., Jardim Tropical, CANARANA - MT 

- CEP: 78640-000 - TELEFONE: (66) 34781644

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000044-39.2017.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

HENRIQUE GALVAO ATAIDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA ROBERTA ROCKENBACH PADILHA OAB - MT0018109A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CANARANA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA 

Vistos, etc. Diante do pedido de cumprimento, intime-se o executado para, 

nos termos do artigo 523, § 1º e 3º do Código de Processo Civil, efetuar o 

pagamento do débito no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de acréscimo 

ao valor da condenação de multa de 10% (dez por cento). Intime-se. 

Cumpra-se. Canarana, 19 de julho de 2018 Darwin De Souza Pontes Juiz 

de Direito Sede do Juizado e informações: Rua Rua Miraguaí, 601, 

(66)3478-1555/1644 - Ramais 215/216., Jardim Tropical, CANARANA - MT 

- CEP: 78640-000 - TELEFONE: (66) 34781644

Comarca de Chapada dos Guimarâes

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000514-51.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO DIONISIO MOURA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

QUEREN HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES OAB - MT0019614A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO Processo: 

1000514-51.2018.8.11.0024. AUTOR: MAURO DIONISIO MOURA DE 

SOUZA RÉU: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO Vistos, etc. 

Recebo a petição inicial. Cite-se e intime-se a parte requerida, com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência de 

conciliação, devendo o ato ser designado e realizado pelo Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC) desta Comarca 

(art. 334, CPC/2015). Advirta-se às partes que a ausência injustificada à 

audiência de conciliação será considerada ato atentatório à dignidade da 

justiça, sancionada com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8°, CPC/2015). 

Intime-se a parte requerente, por meio de seu advogado, da data da 

audiência de conciliação designada (art. 334, §3°, CPC/2015). Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento na audiência, acompanhadas de 

advogados, é obrigatório (art. 334, §9°, CPC/2015). Cientifique-se a parte 

requerida de que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4°, I e §6°, CPC/2015). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, 

CPC/2015), ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de 

conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4°, I, do CPC/2015. 

Advirta-se à parte requerida a não apresentação de contestação 

importará na aplicação da revelia, presumindo-se verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, CPC/2015). 

Contestada a ação, sendo o caso (arts. 350 e 351 CPC/2015), intime-se a 

parte requerente para impugnação no prazo de 15 dias. Defiro o pedido de 

gratuidade de justiça à parte autora, o que faço com fundamento no artigo 

98 do CPC/2015. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. CHAPADA DOS 

GUIMARÃES, 24 de julho de 2018. Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 103982 Nr: 1435-27.2018.811.0024

 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: André Luiz Rodi Paes de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos Marinho dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR OLIVEIRA DE LIMA - 

OAB:17649/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ORLANDO MURARO 

SILVA - OAB:772

 Vistos etc.

I. Compulsando os autos observo que a imissão na posse foi deferida na 

decisão de ref. 10, sendo o mandado expedido para cumprimento, 

entretanto, consoante certidão de ref. 66 e petição de ref. 67 entendo que 

a ordem de arrombamento deve ser deferida, por restar evidenciada a 

resistência indireta da parte ré em cumprir a ordem constante no mandado, 

posto que deixou o imóvel trancado e desocupado.

II. Desta forma, para o cumprimento do ato, necessário se faz autorização 

de arrombamento do imóvel, bem como que seja oficiado à Policia Militar 

para que acompanhe o ato de imissão na posse, garantindo a segurança 

de todos os envolvidos, devendo o oficial elaborar auto circunstanciado 

do ato, na forma dos artigos 846 do CPC, usado por analogia.

III. Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 39354 Nr: 1860-98.2011.811.0024

 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
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 PARTE AUTORA: Iveco Latin América Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodopar Rodoviário de Transportes Ltda, 

Santa Fé Transporte Rodoviário de Cargas Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Teixeira Ozi - 

OAB:OAB/SP 172.594, Marciano Oliveira Monteiro - OAB:13.308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano Martins da Silva - 

OAB:8.707/MS, LUIZ GUILHERME MELKE - OAB:12901

 Vistos, etc.

I. Declaro preclusa a oitiva do representante da parte autora, pois a parte 

requerida não apresentou seu endereço tempestivamente.

 II. A carta precatória foi devidamente cumprida, com a oitiva da 

testemunha Fátima (732/734), tendo em vista que a testemunha Robson foi 

dispensada conforme fls. 722.

III. Encerro a instrução e concedo o prazo de 15 (quinze) dias para as 

partes apresentarem suas Alegações Finais.

IV. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 92223 Nr: 2048-81.2017.811.0024

 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: Jeremias Paulo da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MONIQUE FREITAS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA QUEIROZ - OAB:OAB 

/ MT 21.165, Mosar Fratari Tavares - OAB:3239-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I. Defiro o pedido de ref. 44, para nova tentativa de citação da requerida 

no endereço: CONDOMÍNIO MORADA DA SERRA V, N.º 41, BAIRRO VILA 

DA SERRA, EM CUIABÁ/MT, NUMERO DO TELEFONE DA MONIQUE (65) 9 

9900-8107, inclusive diligenciando com as pessoas indicadas "Por 

oportuno requer que o senhor Oficial de Justiça procure na Portaria o 

Senhor Anderson ou Senhora Fatima."

II. Certifique, caso positivo, o prazo de resposta. Se negativo o ato 

citatório, intime-se o autor para informar o endereço que a requerida 

possa ser localizada. Fixe-se o prazo de 15 dias para a juntada de 

endereço

III. Providencie a Secretaria, expedindo carta precatória caso seja 

necessário.

IV. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 96174 Nr: 4059-83.2017.811.0024

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERMINDA PRILL WILCHEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIOANAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando que este magistrado estará em curso no dia 14 de agosto 

de 2018, redesigno o presente ato para o dia 16 de outubro de 2018, às 

17h00min.

 Intimem-se na forma da decisão anterior.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 86373 Nr: 3947-51.2016.811.0024

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Anezia Maria da Conceição

 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.

Considerando que este magistrado estará em curso no dia 14 de agosto 

de 2018, redesigno o presente ato para o dia 16 de outubro de 2018, às 

15h30min.

 Intimem-se na forma da decisão anterior.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 90925 Nr: 1538-68.2017.811.0024

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA HONORIA ALVES DE ASSUNÇÃO

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

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mosar Fratari Tavares - 

OAB:3239-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando que este magistrado estará em curso no dia 14 de agosto 

de 2018, redesigno o presente ato para o dia 16 de outubro de 2018, às 

15h00min.

 Intimem-se na forma da decisão anterior.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 82353 Nr: 2100-14.2016.811.0024

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João de Oliveira Cardoso

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

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mosar Fratari Tavares - 

OAB:3239-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando que este magistrado estará em curso no dia 14 de agosto 

de 2018, redesigno o presente ato para o dia 16 de outubro de 2018, às 

14h30min.

 Intimem-se na forma da decisão anterior.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 86921 Nr: 4133-74.2016.811.0024

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carmelino Andrade Maia

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

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO FERREIRA GARCIA - 

OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando que este magistrado estará em curso no dia 14 de agosto 

de 2018, redesigno o presente ato para o dia 16 de outubro de 2018, às 

13h30min.

 Intimem-se na forma da decisão anterior.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 73707 Nr: 1771-36.2015.811.0024

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geromin Antonio Guolo, Selina Delésia Botan 

Guolo, Amaury José Guolo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANELY DE MORAES PEREIRA 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1030631/7/2018 Página 327 de 610



MERLIN - OAB:13571/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro os pedidos de fls. 58 e DETERMINO que o executado seja intimado 

para fornecer o roteiro de acesso necessário para que se proceda a 

avaliação do imóvel penhorado e que a Secretaria proceda as alterações 

necessárias no sistema eletrônico Apolo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 77127 Nr: 3368-40.2015.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Placido Soares Souto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre Luís Domingos da 

Silva - OAB:MT4907b

 Vistos, etc.

Tendo em vista a Certidão de Decurso de Prazo de ref. 27, intime-se o réu 

pessoalmente para contratação de novo advogado de sua escolha, ou se 

deseja ser representado pela Defensoria Pública, bem como para que 

apresente reposta à acusação, no prazo de 10 (dez) dias.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 107601 Nr: 2943-08.2018.811.0024

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Henrique Souza Silva, Leonardo Sousa 

do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANA NASCIMENTO DE 

SOUZA - OAB:17829/O

 Vistos, etc.

I. Designo a data de 16.8.2018, às 16h, para a realização da audiência 

objeto da missiva.

II. Oficie-se ao Juízo Deprecante informando a data da audiência e 

solicitando a intimação das partes.

III. Intime(m)-se a(s) testemunha(s) e/ou o(a,s) acusado(a,s), 

procedendo-se à requisição caso necessário.

IV. Intimem-se o Ministério Público e a defesa e/ou Defensoria Pública.

 V. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000574-24.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DOS VIGILANTES DO EST DE MATO GROSSO LTDA 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES PROCESSO N° 1000574-24.2018.8.11.0024 

Vistos etc. I. Cumpra-se, na forma deprecada, com as cautelas de praxe, 

servindo a cópia como mandado. II. Cumprida, proceda-se à sua 

devolução ao douto Juízo Deprecante, com as homenagens de estilo, 

baixas e anotações necessárias. III. Caso a diligência resulte infrutífera, 

por razões diversas, independentemente de novo despacho, 

providencie-se a devolução ao juízo deprecante ou competente, 

observando-se o caráter itinerante, fazendo-se as anotações e 

comunicações necessárias. IV. Cumpra-se. Chapada dos Guimarães/MT, 

27 de julho de 2018. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000605-44.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO BATISTA DO CARMO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Giovani Bianchi OAB - MT0006641A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GERENCIA EXECUTIVA DO INSS - CUIABÁ-MT (RÉU)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES Processo: 1000605-44.2018.8.11.0024. 

Vistos, etc. O auxílio-doença trata-se de benefício que tem natureza 

temporária, ou seja, perdura o tempo necessário para recuperação do 

segurado (art. 59, §§ 8º, 9º e 10, da Lei nº 8.213/91). Assim sendo, não 

há que se falar em aproveitamento do pedido administrativo concedido, 

uma vez que não foi realizado o pedido de prorrogação ou nova 

concessão. Deste modo, da análise da inicial e dos documentos que a 

acompanham, verifica-se não ter o autor postulado administrativamente a 

prorrogação do benefício e/ou a concessão de novo auxílio-doença, o que 

é imprescindível para demonstração do interesse processual (Recurso 

Extraordinário 631.240-MG). Conclusão. I. Dessa forma, intime-se a parte 

autora, por meio de seu advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, apresente nos autos cópia do indeferimento administrativo, sob pena 

de extinção do feito por ausência de interesse processual, nos termos do 

art. 321, parágrafo único, do CPC. II. Certifique-se eventual silêncio. III. 

Cumpra-se. Chapada dos Guimarães/MT, 27 de julho de 2018. Marco 

Antonio Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000597-67.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

BRANDINO PEREIRA ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE GONCALVES MELADO OAB - MT8075/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES PROCESSO N.º: 1000597-67.2018.8.11.0024 

Vistos, etc. I. Recebo a inicial. II. Tendo em vista o Ofício-Circular 

AGU/PF-MT/DPREV n° 01/2016, no qual a Advocacia Geral da União em 

Mato Grosso registra expressamente, em nome das entidades que 

representa, que não possui interesse na composição consensual por meio 

da audiência de que trata o art. 334 do CPC/2015, deixo de determinar a 

designação de audiência de conciliação. III. Cite-se a parte requerida para 

contestar a ação no prazo de 30 dias (arts. 183, 335 e seguintes do CPC). 

IV. Contestada a ação, intime-se a parte requerente para impugnação no 

prazo de 15 dias (arts. 350 e 351 CPC). V. Defiro o pedido de justiça 

gratuita à parte autora, o que faço com base no artigo 98 do CPC. VI. 

Observe-se a prioridade de tramitação do feito, anotando-se o necessário 

no sistema Apolo neste sentido, já que a parte autora se enquadra na 

hipótese no art. 1.048, I, do CPC. VII. Expeça-se o necessário. VIII. 

Cumpra-se. Chapada dos Guimarães/MT, 27 de julho de 2018. Marco 

Antonio Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000560-40.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDIGAR JOSE DO CARMO - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES Processo nº 1000560-40.2018.8.11.0024. 

Vistos, etc. I. DEFIRO a pretensão executória de título extrajudicial (arts. 

783, 784 e 798, CPC). II. Cite-se a parte executada para pagar a dívida no 

prazo de 3 (três) dias, contado da citação (art. 829, CPC), constando do 

mandado ordem de penhora e a avaliação a serem cumpridas pelo oficial 
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de justiça tão logo verificado o não pagamento no prazo assinalado, a qual 

deverá recair sobre bem eventualmente já indicado na inicial pela parte 

exequente, de tudo lavrando-se auto, com intimação da parte executada 

(art. 829, §1° e §2°, CPC). III. Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez 

por cento) sobre o valor do débito, verba essa que será reduzida pela 

metade caso a parte executada efetue o pagamento no prazo mencionado 

(art. 827, §1°, CPC). IV. Eventuais embargos devem ser opostos no prazo 

de 15 (quinze) dias, contado, conforme o caso, na forma do artigo 231 do 

CPC/2015 (art. 915, CPC/2015). V. Cientifique-se a parte devedora de que, 

no prazo para embargos, reconhecendo o crédito da parte exequente e 

comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor em execução, 

acrescido de custas e de honorários de advogado, poderá requerer que 

lhe seja permitido pagar o restante em até 6 (seis) parcelas mensais, 

acrescidas de correção monetária e de juros de um por cento ao mês (art. 

916, CPC/2015). VI. Expeça-se o necessário. VII. Cumpra-se. Chapada 

dos Guimarães/MT, 30 de julho de 2018. Marco Antonio Canavarros dos 

Santos Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 63693 Nr: 3495-46.2013.811.0024

 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: Angela de Souza Gonzalez

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Levi Alfredo Amaral

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mosar Fratari Tavares - 

OAB:3239-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

I. Conforme a certidão de fl. 49, a audiência foi designada para dia não útil, 

de forma que se faz necessária a redesignação da solenidade assinalada 

nestes autos para o dia 12 de setembro de 2018, às 13h30min.

 II. Expeça-se o necessário.

III. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 33326 Nr: 2493-80.2009.811.0024

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilson Goebel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico em cumprimento das determinações legais que, IMPULSIONO os 

autos a fim de intimar o(s) advogado(s) da parte exequente, via DJE, para 

no prazo de 15 (quinze) dias, cumprir a decisão de fls. 24 dos autos, nos 

seguintes termos: " Desta feita, intime a exequente para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, esclareça se o acordo colacionado ao feito diz respeito 

ao débito executado nesta ação. No mesmo prazo, deverá informar se 

houve quitação, já que decorrido o prazo concedido para esta finalidade. 

Advirta a exequente de que não havendo manifestação no prazo 

assinalado, presumir-se-á que o acordo versa sobre a CDA objeto da 

presente execução, bem como que houve quitação, caso em que será 

extinta a execução".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 40761 Nr: 2701-93.2011.811.0024

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dioceles de Figueiredo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico em cumprimento das determinações legais que, IMPULSIONO os 

autos a fim de intimar o(s) advogado(s) da parte exequente, via DJE, para 

no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar nos autos o nome da pessoa 

que responde pelo espólio - inventariante com qualificação pessoal e 

endereço.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000651-33.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

EVANILZA NASCIMENTO DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ MAURO NASCIMENTO DA COSTA OAB - MT16779 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES Processo: 1000651-33.2018.8.11.0024. 

Processo: 1000651-33.2018.8.11.0024. Vistos, etc. EVANILZA 

NASCIMENTO DA COSTA ajuizou ação previdenciária de restabelecimento 

de benefício de auxílio-doença e ou concessão de aposentadoria por 

invalidez com pedido de tutela de urgência em desfavor do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS. Alega na inicial ser segurada da 

previdência social, tendo trabalhado como professora/pedagoga e que 

desde fevereiro de 2017, está afastada de suas atividades laborais em 

virtude de graves dores no ombro direito, vindo a necessitar realizar uma 

cirurgia em 24.3.2017, impossibilitando-a de exercer a função de 

professora/pedagoga que desempenhava até então. Sustenta ter 

pleiteado administrativamente o benefício previdenciário, o qual lhe fora 

inicialmente deferido. No entanto, informa que fora posteriormente 

cessado, em dezembro de 2018. Aduz ainda, que solicitou novo pedido de 

auxílio-doença em 25 de janeiro de 2018, o qual foi indeferido, sob a 

justificativa de que não foi constatada a incapacidade laboral. Defende 

estarem presentes os requisitos para o deferimento da tutela de urgência, 

a qual é postulada no sentido de “de obrigar o REQUERIDO que 

restabeleça o Benefício Previdenciário de nº 6180527672, espécie 31, 

cessado, ilegalmente, em 24/12/2017, benefício substituído pelo novo 

pedido de auxílio-doença de nº 6217334210 apresentado em 25/01/2018 

indeferido, a Autora”. É o relatório. Decido. No que tange ao pedido de 

tutela de urgência, são necessários para sua concessão, conforme art. 

300 do CPC/2015, os seguintes requisitos: 1) probabilidade do direito; 2) e 

o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Com efeito, 

analisando os autos observa-se ter sido primeiramente deferido pela 

autarquia ré o benefício de auxílio doença, sendo o mesmo concedido 

posteriormente em duas prorrogações, quais sejam, em 26.7.2017 e 

23.10.2017. Contudo, apresentado novo pedido administrativo de 

auxílio-doença pela autora, foi negado, sob a justificativa ‘de não ter sido 

constatada, em perícia médica do INSS, incapacidade para o seu trabalho 

ou atividade habitual’, conforme comunicado de decisão acostado à inicial. 

No entanto, ao que se nota das provas apresentadas neste momento 

processual, a incapacidade temporária subsiste, demonstrada mediante 

atestado médico, subscrito por médico especialista, lavrado em 11.7.2018, 

no qual informa a necessidade de afastamento do trabalho pelo prazo de 

90 (sessenta) dias. Soma-se à evidência do documento médico, o fato da 

lesão se localizar no ombro direito da autora, donde se denota, em 

cognição perfunctória, sua gravidade e a consequente impossibilidade do 

exercício da atividade laboral da autora (professora), a qual, é certo, lhe 

exige esforço físico. Logo, há probabilidade do direito alegado na inicial. 

Por fim, o perigo de dano é manifesto, uma vez que o fato de estar 

acometida de lesão localizada no ombro, além de já ter se submetido a 

cirurgia, obsta a autora, por ora, de prover sua própria subsistência, de 

maneira que a negativa do benefício em questão acaba por impossibilitar o 

reestabelecimento do seu quadro de saúde e, em última análise, a 

manutenção de sua própria sobrevivência, impondo-se, assim, a 

necessidade de implantação do auxílio doença em sede liminar. 

CONCLUSÃO I. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência, 

determinando que a autarquia requerida implante, no prazo de 5 (cinco) 

dias benefício previdenciário de auxílio doença em favor do autor Evanilza 

Nascimento da Costa, a qual deverá ser calculada nos termos do art. 29, 

§10, da Lei n° 8.213/1991. II. Deverá o INSS, no prazo improrrogável de 10 

(dez) dias, apresentar nos autos, comprovante da implantação do 

benefício previdenciário. III. Defiro o pedido de gratuidade de justiça à parte 

autora, o que faço com base no artigo 98 do CPC/2015. IV. Visando 
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adequar as necessidades do conflito de modo a conferir maior efetividade 

à tutela do direito vindicado, com fulcro no art. 139, VI do CPC/2015 e art. 

1°, da Recomendação Conjunta n° 01/2015 do CNJ, estabelecida entre o 

CNJ, a Advocacia-Geral da União e o Ministério da Previdência Social, 

altero a ordem de produção de prova e determino, antes da citação da 

autarquia previdenciária, a realização de perícia médica na parte autora 

para aferição da alegada incapacidade laborativa. V. Para tanto, nomeio 

como perito médico o Dr. João Leopoldo Baçan, que servirá 

escrupulosamente, independentemente de compromisso. O exame médico 

consistirá na averiguação da condição física da parte autora, de seu 

quadro de saúde e do histórico clínico da enfermidade segundo os 

exames, atestados e relatórios médicos por ela apresentados, com 

elaboração de laudo ao final, detalhando todas as impressões colhidas. VI. 

Para a realização da perícia, observem-se as seguintes determinações: a) 

Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, indicarem 

assistente(s), apresentar(em) quesitos caso ainda não o tenham feito e/ou 

arguir(em) o impedimento ou a suspeição do perito, se for o caso (art. 465, 

§1°, I, CPC/2015); b) Após, deverá a secretaria deste Juízo designar data 

e hora para realização da perícia nas dependências do Fórum da 

Comarca, conforme sua disponibilidade, intimando-se para 

comparecimento, com tempo suficientemente hábil, o perito nomeado, a 

parte autora e seu(sua) advogado(a), devendo a pessoa periciada ou seu 

representante legal ser advertida de que deverá trazer todos os 

documentos médicos necessários à clara compreensão do histórico e 

quadro clínico de sua moléstia (exames, laudos, atestados, etc.). c) 

Advirta-se o perito nomeado de que deverá responder com clareza e 

objetividade os quesitos da parte autora e deste Juízo, que indica como 

seus os quesitos unificados aprovados pela Recomendação Conjunta n° 

01/2015 do CNJ (vide Formulário de Perícia, Hipóteses de Pedido de 

Auxílio-Doença ou Aposentadoria por Invalidez), devendo fornecer o laudo 

no prazo de 15 (quinze) dias, podendo pedir prorrogação desse lapso, se 

for essencialmente necessário, justificando por escrito essa situação, 

para apreciação judicial. VII. Aportado o laudo aos autos, cite-se a parte 

requerida para contestar a ação no prazo de 30 dias (arts. 183, 335 e 

seguintes do CPC), prazo em que a autarquia também manifestar quanto à 

perícia realizada e juntar ao feito cópia do processo administrativo 

(incluindo eventuais perícias administrativas) e/ou informes dos sistemas 

informatizados relacionados às perícias médicas realizadas, conforme art. 

1°, II e IV, da Recomendação Conjunta n° 01/2015 do CNJ. VIII. Contestada 

a ação, intime-se a parte requerente para impugnação no prazo de 15 dias 

(arts. 350 e 351 CPC). IX. Com fundamento nos arts. 25 e 28, parágrafo 

único, da Resolução n° 305/2014 do Conselho da Justiça Federal, desde já 

fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais) os honorários periciais, que serão 

arcados pela Justiça Federal, já que se trata de processo tramitando no 

âmbito da jurisdição federal delegada. X. Manifestando-se as partes 

quanto ao teor do laudo médico pericial (após a impugnação à 

contestação), solicite-se o pagamento do perito junto ao Diretor do Foro da 

Seção Judiciária de Mato Grosso, anexando cópia da presente nomeação. 

XI. Cumpra-se, expedindo o necessário. Chapada dos Guimarães/MT, 27 

de julho de 2018. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000548-26.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMANOEL GOMES BEZERRA JÚNIOR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES PROCESSO N° 1000548-26.2018.8.11.0024 

Vistos, etc. BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA 

ajuizou ação de busca e apreensão com pedido de liminar contra 

EMANOEL GOMES BEZERRA JÚNIOR, objetivando a constrição do veículo 

descrito na exordial, alegando a inadimplência parte requerida. Com a 

inicial vieram os documentos que a parte autora entendeu pertinentes. É o 

breve relatório. Decido. Sobre a matéria, o artigo 2°, §2° do Decreto-Lei n° 

911/69 dispõe o seguinte: “Art. 2°. (...) § 2° A mora decorrerá do simples 

vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta 

registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura 

constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. (Redação dada 

pela Lei nº 13.043, de 2014)” In casu, verifica-se o pedido liminar 

realmente merece acolhida, porquanto os documentos dos autos 

comprovam que a dívida está vencida e que a parte requerida foi 

formalmente constituída em mora. CONCLUSÃO Diante do exposto e 

estando suficientemente comprovada a mora da parte devedora/requerida, 

defiro a liminar de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, 

descrito na peça vestibular, a ser depositado nas mãos de representante 

legal da parte requerente mediante autorização nos autos. Após o 

cumprimento da medida liminar, proceda-se à citação da parte requerida 

para, no prazo de 5 (cinco) dias após executada a liminar, efetuar o 

pagamento da integralidade da dívida pendente, segundo os valores 

apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese em que o bem lhe 

será restituído livre de ônus (art. 2°, §3° e art. 3°, §2°, do Decreto-Lei n° 

911/69). Consigne-se, que o prazo para o devedor fiduciante, querendo, 

apresentar resposta, é de 15 (quinze) dias da execução da liminar e que 

esta poderá ser apresentada mesmo que tenha efetuado o pagamento do 

débito na sua integralidade (art. 3°, §§3° e 4° do Decreto-Lei 911/69, com 

redação dada pela Lei nº 10.931/2004). Desde já, defiro reforço policial, 

caso seja necessário. Cumpra-se, expedindo o necessário. Chapada dos 

Guimarães/MT, 27 de julho de 2018. Marco Antonio Canavarros dos 

Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000662-62.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM DA SILVA NUNES NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAILI DA SILVA MATOSO OAB - MT0019156A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES PROCESSO N.º: 1000662-62.2018.8.11.0024 

Vistos, etc. I. Recebo a inicial. II. Defiro o pedido de gratuidade de justiça à 

parte autora, o que faço com base no artigo 98 do CPC/2015. III. No que 

tange ao pedido de tutela de evidência, nota-se que foi postulada com 

fundamento no art. 311, IV, do CPC/2015, isto é, nos casos em que ‘a 

petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos 

constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de 

gerar dúvida razoável’. Com efeito, conforme dispõe o parágrafo único do 

dispositivo em questão, somente nos casos contidos nos incisos II e III a 

tutela de evidência poderá ser deferida liminarmente, o que não é o caso 

dos autos. Desta feita, INDEFIRO o pedido de tutela de evidência. IV. Tendo 

em vista o Ofício-Circular AGU/PF-MT/DPREV n° 01/2016, no qual a 

Advocacia Geral da União em Mato Grosso registra expressamente, em 

nome das entidades que representa, que não possui interesse na 

composição consensual por meio da audiência de que trata o art. 334 do 

CPC/2015, deixo de determinar a designação de audiência de conciliação. 

V. Cite-se a parte requerida para contestar a ação no prazo de 30 (trinta) 

dias (arts. 183, 335 e seguintes do CPC). VI. Contestada a ação, intime-se 

a parte requerente para impugnação no prazo de 15 (quinze) dias (arts. 

350 e 351 CPC). VII. Expeça-se o necessário. VIII. Cumpra-se. Chapada 

dos Guimarães/MT, 27 de julho de 2018. Marco Antonio Canavarros dos 

Santos Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000516-21.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

CELI ROSA DE FREITAS RISSATO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE GONCALVES MELADO OAB - MT8075/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES Processo: 1000516-21.2018.8.11.0024. 
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Requerente: CELI ROSA DE FREITAS LOPES Requerido: BANCO DO 

BRASIL S.A. Vistos, etc. Trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada 

por CELI ROSA DE FREITAS LOPES contra BANCO DO BRASIL S.A. Antes 

do recebimento da inicial, a parte autora requereu a desistência da ação 

em peça datada de 3.7.2018. É o relatório. Decido. Compulsando os autos, 

observa-se que a parte requerida não apresentou contestação, o que 

dispensa a necessidade de aquiescência quanto ao pedido de desistência 

formulado pela parte autora (art. 485, §4°, CPC/2015). Dispositivo. Diante 

do exposto, homologo a desistência da presente ação para os fins do 

artigo com fundamento no art. 200, parágrafo único, do CPC/2015, e julgo 

extinto sem resolução do mérito o presente processo, o que faço com 

fulcro no art. 485, VIII, do CPC. Sem custas processuais. Transitada em 

julgado, arquivem-se os autos, com as anotações de estilo. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Chapada 

dos Guimarães/MT, 27 de julho de 2018. Marco Antonio Canavarros dos 

Santos Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000097-35.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO CESAR DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Diego Reis Carmona OAB - MT20889/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSA MARIA TOME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDERSON DANTAS HERNANDES OAB - MT21297/O (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte promovida da decisão ID 13680940. 

Chapada dos Guimarães-MT, 30 de julho de 2018. Luciana Marques Gobbi 

Rozin - Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000111-82.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

SUELY MARIA DE SOUSA MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Diego Reis Carmona OAB - MT20889/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO)

 

Intimação dos advogados das partes da Audiência de Conciliação 

designada para a data: 30/08/2018 às 13h:30min, devendo comparecer 

acompanhados de seu(s)/sua(s) constituinte(s). Chapada dos 

Guimarães-MT, 30 de julho de 2018. Luciana Marques Gobbi Rozin - 

Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000309-22.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ALVES BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Diego Reis Carmona OAB - MT20889/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT (REQUERIDO)

 

Intimação dos advogados das partes da Audiência de Conciliação 

designada para a data: 21/08/2018 às 13h:45min, devendo comparecer 

acompanhados de seu(s)/sua(s) constituinte(s). Chapada dos 

Guimarães-MT, 30 de julho de 2018. Luciana Marques Gobbi Rozin - 

Gestora Judiciária.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000633-12.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

LIZUINA OLIVEIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAILI DA SILVA MATOSO OAB - MT0019156A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CHAPADA DOS 

GUIMARAES (REQUERIDO)

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO Processo: 

1000633-12.2018.8.11.0024. REQUERENTE: LIZUINA OLIVEIRA SILVA 

REQUERIDO: SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CHAPADA 

DOS GUIMARAES, BANCO PAN S.A. Vistos etc. Trata-se de reclamação 

cível proposta por Lizuina Oliveira Silva em face de Sistema Autônomo de 

Agua e Esgoto de Chapada dos Guimarães e Banco PAN S.A. No caso em 

tela, vislumbro que se trata de concessão de tutela de urgência para 

determinar o cancelamento da inscrição, em tese, indevida nos cadastros 

de proteção ao crédito. Assim, para que seja deferida a tutela de urgência 

em qualquer ação, é necessária a presença dos requisitos 

cumulativamente de: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco 

ao resultado útil do processo. Com efeito, ao analisar o extrato de 

restrição de crédito, observo que existem outras restrições lançadas em 

nome do requerente. Portanto, vislumbro ausente o perigo de dano 

necessário ao deferimento da tutela de urgência. Explico. Mesmo com a 

retirada da inscrição supostamente indevida informada nos presentes 

autos, observo que o postulante continuará com restrição no Serviço de 

Proteção ao Crédito, ou seja, a concessão da liminar não surtirá efeito 

prático algum. Ressalto que não há nos autos qualquer informação que a 

outra negativação é indevida. ANTE O EXPOSTO, conforme acima 

fundamentado, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA pleiteada pela parte 

promovente. Designe-se, a secretaria, data para a Audiência de 

Conciliação, após intimem-se as partes. No mesmo ato, cite-se, por Carta 

de Citação, conforme determina o art. 18, I da Lei 9.099/1995, devendo 

desta constar as consequências para o caso de ausência, o prazo para 

apresentar defesa, a advertência de que, caso haja relação de consumo, 

poderá haver a inversão do ônus da prova, e ainda que, em se tratando 

de pessoa jurídica, esta poderá ser representada na audiência por 

preposto. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Comarca de Colíder

1ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 50045 Nr: 772-41.2009.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLÍDER ESTADO DE MATO GROSSO, 

CELSO PAULO BANAZESKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUÁRIA SANTA IGNEZ 3C LTDA, LUIZ 

CEZAR MARTINS FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSÂNGELA ROMANO FERREIRA 

DA SILVA - OAB:OAB/MT 17.593-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON FRANCISCO DONINI - 

OAB:8406/MT, MANOEL FRANCISCO DA SILVA - OAB:3529-A/MT

 Vistos.

A parte exequente informou o pagamento do débito, requerendo a 

extinção do feito e a juntada do instrumento de mandato.

Considerando a quitação do débito objeto da presente ação de execução 

fiscal, a extinção do processo é medida que se impõe.

Ante o exposto, defiro a juntada do instrumento de mandato e julgo 

EXTINTO o presente feito com fundamento no art. 924, inciso II, do NCPC.

Condeno a parte executada 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.

Condeno, outrossim, a parte executada em honorários advocatícios, estes 
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fixados em:

a) 10% (dez por cento) se o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido for de até 200 (duzentos) salários-mínimos;

b) 8% (oito por cento) se o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido for superior a 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos;

c) 5% (cinco por cento) se o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido for superior a 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 

20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

d) 3% (três por cento) se o valor da condenação ou do proveito 

econômico for superior a 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 

(cem mil) salários-mínimos; ou

e) 1% (um por cento) se o valor da condenação ou do proveito econômico 

for superior a 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

Tudo na forma do art. 85, § 2º e incisos e § 3º, incisos I a V, do NCPC, 

observada a suspensão da exigibilidade anteriormente declinada para o 

caso de ser ela beneficiária da justiça gratuita.

Caso a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico 

obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no 

inciso I do § 3º, do citado art. 85 do NCPC, a fixação do percentual de 

honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa 

subsequente, e assim sucessivamente, consoante o disposto no § 5º do 

mesmo art. 85 do NCPC.

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, fica dispensado o registro da 

sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado Apolo/TJMT.

Publique-se. Intimem-se.

Cumpra-se.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000833-64.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM RAMOS DOS SANTOS FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISMAILI DE OLIVEIRA DONASSAN OAB - MT0016045A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. MACIEL MARTINS - ME (REQUERIDO)

INSTITUTO EDUCACIONAL VANGUARD LTDA - ME (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 29 DE AGOSTO DE 

2018, ÀS 16H00MIN, 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: 1000554-78.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

IRENE TIBURSKI SALVADOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE FREITAS RODRIGUES OAB - MT0012424S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

URGENTE / LIMINAR DEFERIDA Autos: 1000554-78.2018.8.11.0009 - PJE 

Ofício n. 1182/2018 Colíder - MT, 30 de julho de 2018. Senhor: Por 

determinação da MMª. Juíza de Direito, Drª. Giselda Regina Sobreira de 

Oliveira Andrade, intimo a Vossa Senhoria, para que IMPLANTE O 

BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO (PENSÃO POR MORTE) EM FAVOR DA 

AUTORA: IRENE TIBURSKI SALVADOR, portadora do RG nº 

0548165-1-SSP/MT, inscrita no CPF sob o nº 483.698.021-68, brasileira, 

solteira, aposentada, residente e domiciliada em Colíder/MT, no Sítio São 

José, Comunidade Novo Belém, Gleba Novo México, trazendo documentos 

aos autos que comprovem a implantação do benefício, no prazo de trinta 

(30) dias, sob pena de MULTA DIÁRIA que fixo em R$ 500,00 (quinhentos 

reais). Seguem a cópia da sentença, os documentos pessoais, e demais 

documentos necessários. AO(À) Gerência Executiva do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS Av. Itaúbas nº 3.536, Centro 

Comercial–Fone: (66)9697-1384 e (66)3928-1539 SINOP / MT – CEP: 

78.550-286 Sede do Juízo e Informações: Av. Juiz Vladimir Aparecido 

Baptista, S/nº Q. 16 Bairro: Setor Leste, Res. Everest, Bairro Jardim Vânia 

Cidade: Colíder-MT Cep:78500000 Fone: (66) 3541-1285.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 91121 Nr: 33-58.2015.811.0009

 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: LOECI DE OLIVEIRA DONASSAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO LUIS TIETZ - 

OAB:7809/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(a)(s) Advogado(a)(s) para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar nos autos em referência que se encontram à 

disposição na Secretaria, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 50769 Nr: 1514-66.2009.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVONE DA CUNHA GALANTE

 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:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(s) advogado(s) da parte autora, para que se 

manifeste, NO PRAZO DE 05 DIAS, tendo em vista não ter sido possível 

expedir o RPV da parte autora, uma vez que ao inserir os dados no 

referido sistema (TRF) para expedição da Requisição aparece a seguinte 

mensagem: "O BENEFICIÁRIO ESTÁ COM SITUAÇÃO CADASTRAL 

IRREGULAR NA RECEITA FEDERAL, A RPV NÃO PODERÁ SER SALVA", 

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.: 51822 Nr: 2537-47.2009.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOMINGAS FERNANDES DE OLIVEIRA

 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:

 FINALIDADE: REITERAR A INTIMAÇÃO do(a)(s) Advogado(a)(s) para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar nos autos sobre os documentos 

de fls. (Oficio(s) COREJ), e em caso de solicitação para expedir Alvará , 

deverá INDICAR os dados Bancários para tal expedição, sendo 

necessário que seja conta corrente e não poupança, 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.: 87441 Nr: 841-97.2014.811.0009

 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): AMARILDO APARECIDO LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ROBERTO BRAZ SILVA 

- OAB:10885

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1030631/7/2018 Página 332 de 610



 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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, devendo o comprovante do 

recolhimento ser juntado nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 85897 Nr: 3290-62.2013.811.0009

 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: ANTONIO NOGUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO DE ABREU - 

OAB:MT3.114 PR21.71

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(a)(s) Advogado(a)(s), para, no prazo de 15 

(quinze) dias manifestar-se nos autos em referência que se encontram à 

disposição na Secretaria, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 85152 Nr: 2556-14.2013.811.0009

 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: ROSA BERNARDES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAINE MATCHIL MACHADO 

DA SILVA - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(a)(s) Advogado(a)(s), para, no prazo de 15 

(quinze) dias manifestar-se nos autos em referência que se encontram à 

disposição na Secretaria, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 84166 Nr: 1558-46.2013.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARICIEL FERMINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WEDERSON FRANCISCO DA 

SILVA - OAB:12611-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(a)(s) Advogado(a)(s), para, no prazo de 15 

(quinze) dias manifestar-se nos autos em referência que se encontram à 

disposição na Secretaria, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 83102 Nr: 462-93.2013.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DIAS AROCA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO RICARDO ALVES - 

OAB:15.523/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(a)(s) Advogado(a)(s), para, no prazo de 15 

(quinze) dias manifestar-se nos autos em referência que se encontram à 

disposição na Secretaria, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 81977 Nr: 2979-08.2012.811.0009

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DELSON VITORIANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADALBERTO CESAR PEREIRA 

MARTINS JUNIOR - OAB:MT 14256-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(a)(s) Advogado(a)(s), para, no prazo de 15 

(quinze) dias manifestar-se nos autos em referência que se encontram à 

disposição na Secretaria, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 57702 Nr: 1986-96.2011.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALTER AMBROSIO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT 13.994-A, RENATO CHAGAS 

CORRÊA DA SILVA - OAB:8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL MILANI - 

OAB:20760-0, MARTA DIAS MILANI - OAB:21471-0

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(a)(s) Advogado(a)(s), para, no prazo de 15 

(quinze) dias manifestar-se nos autos em referência que se encontram à 

disposição na Secretaria, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 55257 Nr: 2695-68.2010.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIRLENE DE MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WEDERSON FRANCISCO DA 

SILVA - OAB:12611-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(a)(s) Advogado(a)(s), para, no prazo de 15 

(quinze) dias manifestar-se nos autos em referência que se encontram à 

disposição na Secretaria, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 50808 Nr: 1525-95.2009.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA SILVEIRA SÉRGIO

 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:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(a)(s) Advogado(a)(s), para, no prazo de 15 

(quinze) dias manifestar-se nos autos em referência que se encontram à 

disposição na Secretaria, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 45335 Nr: 2187-30.2007.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA FRANCISCA DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO LUIS TIETZ - 

OAB:7809/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(a)(s) Advogado(a)(s), para, no prazo de 15 

(quinze) dias manifestar-se nos autos em referência que se encontram à 
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disposição na Secretaria, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 44792 Nr: 1655-56.2007.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISOLINO DA SILVA, GETULIO ROZENDO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAINE MATCHIL MACHADO 

DA SILVA - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(a)(s) Advogado(a)(s), para, no prazo de 15 

(quinze) dias manifestar-se nos autos em referência que se encontram à 

disposição na Secretaria, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 42481 Nr: 3490-16.2006.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDICE ALENCAR SANTOS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO LUIS TIETZ - 

OAB:7809/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(a)(s) Advogado(a)(s), para, no prazo de 15 

(quinze) dias manifestar-se nos autos em referência que se encontram à 

disposição na Secretaria, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 41267 Nr: 2732-37.2006.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUDES LEITE DA SILVA

 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:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(a)(s) Advogado(a)(s), para, no prazo de 15 

(quinze) dias manifestar-se nos autos em referência que se encontram à 

disposição na Secretaria, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 34502 Nr: 1853-64.2005.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GIVALDO RABELO SANTANA, NILVA MENDES 

SANTANA, REGINALVA MENDES SANTANA, REGIVAN MENDES 

SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO LUIS TIETZ - 

OAB:7809/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(a)(s) Advogado(a)(s), para, no prazo de 15 

(quinze) dias manifestar-se nos autos em referência que se encontram à 

disposição na Secretaria, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 12795 Nr: 953-23.2001.811.0009

 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: AQUILINA PEREIRA LIMA, CICERO SOARES LIMA, 

ARIOVALDO PEREIRA LIMA, LOURIVAL PEREIRA LIMA, EVANEIDE 

PEREIRA LIMA, JOÃO PEREIRA LIMA NETO, JAIME PEREIRA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Rodolfo Novaes Costa - 

OAB:7.436, MANOEL FRANCISCO DA SILVA - OAB:3529-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Russel Alexandre B. Maia - 

OAB:Proc. Federal

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(a)(s) Advogado(a)(s), para, no prazo de 15 

(quinze) dias manifestar-se nos autos em referência que se encontram à 

disposição na Secretaria, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 98749 Nr: 1296-91.2016.811.0009

 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: SISTEMA EDUCACIONAL INTEGRADO - CENTRO DE 

ESTUDOS UNIVERSITÁRIOS DE COLÍDER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE COLÍDER ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LORENA DIAS GARGAGLIONE - 

OAB:14629

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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, devendo o comprovante do 

recolhimento ser juntado nos autos.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 112708 Nr: 2093-96.2018.811.0009

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDJFS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELITA KEMPER - 

OAB:15090

 Autos nº. 2093-96.2018.811.0009 – Código nº. 112708

Despacho

Vistos, etc.

1) INTIME-SE a reeducanda para que constitua advogado ou, caso alegue 

não ter condições financeiras para tanto, seja informada de que será 

assistida pela Defensoria Pública.

2) PROCEDA-SE ao cálculo da pena, ABRINDO-SE VIS-TA, as partes para 

manifestarem no prazo de 05 (cinco) dias.

Às providências.

Cumpra-se. Expedindo-se o necessário.

 Colíder/MT, 18 de julho de 2018.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 99425 Nr: 1773-17.2016.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIVALDO BRITO DOS SANTOS, JOSE 

VICENTE PORTO, LUCIANO FERREIRA DE SÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGERIO PEREIRA - OAB:MT 

13.704

 Autos nº. 3284-55.2013.811.0009 – Código nº. 85891

Despacho

Vistos, etc.

1. Acolho o pedido às fls. 193 e REDESIGNO a solenidade outrora 

aprazada para o dia 24 de outubro de 2018, às 13h30min.
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2. Promovam-se as comunicações de praxe.

Às providências.

Cumpra-se. Expedindo-se o necessário.

Colíder/MT, 27 de julho de 2018.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 111338 Nr: 1288-79.2011.811.0045

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERLEI BESSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ RODRIGUES DE FREITAS 

JUNIOR - OAB:20055/O, Lucimar Rodrigues de Freitas Valerio - 

OAB:18267

 Autos nº. 1288-79.2011.811.0045 – Código nº. 111338

Despacho

Vistos, etc.

1) INTIME-SE o reeducando para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

compareça em Juízo, a fim de dar continuidade ao cumprimento das 

condições que lhe foram impostas na audiência admonitória de fl. 619/622, 

eis que MANTENHO as mesmas condições.

 2) PROCEDA-SE o cálculo de pena atualizado, INTI-MANDO-SE as partes 

para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Colíder/MT, 12 de julho de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 92759 Nr: 1158-61.2015.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIO GAONA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO HENRIQUE BONETTI - 

OAB:MT 22803/O

 INTIMAÇÃO da defesa acerca do dispositivo da sentença de fls. 154/157 

a seguir transcrito "Dispositivo: Ante o exposto, com esteio nos arts. 107, 

IV, 109, V, 110, §1º, 114, II e 115, todos do Código Penal e art. 8º, nº1 do 

Pacto de San José da Costa Rica, e em consonância com o parecer 

ministerial, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado LUCIO GAONA, 

já qualificado, porque plasmada a prescrição da pretensão punitiva estatal 

antecipada/em perspectiva/ virtual em relação aos fatos supostamente 

delituosos previstos no artigo 12, da Lei nº 10.826/03".

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000182-32.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

CASANOVA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO DE ALMEIDA BATISTA OAB - MT0013549A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INTERCEMENT BRASIL S.A. (REQUERIDO)

BOA VISTA SERVICOS S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Expedido por ordem do(a) MM. 

FERNANDO KENDI ISHIKAWA Processo: 1000182-32.2018.8.11.0009 Parte 

Autora: REQUERENTE: CASANOVA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 

LTDA - ME Parte Ré: REQUERIDO: BOA VISTA SERVICOS S.A., 

INTERCEMENT BRASIL S.A. . FINALIDADE: INTIMAR o(a) o 

Advogado(a)/Defensor(a) da parte requerente para comparecer à 

audiência de conciliação designada para o dia 18 de setembro de 2018 às 

14h20min., acompanhado da(s) parte(s) constituinte(s). A intimação do 

autor para audiência de conciliação será realizada na pessoa de seu 

advogado (art 334, § 3°, CPC), consignando que o não comparecimento 

pessoal à audiência, implicará na extinção do processo e arquivamento do 

feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas 

custas processuais. Bem como, por todo o teor da decisão de id. 

14401235. 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: 1001530-22.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO AILTON DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO DE ALMEIDA BATISTA OAB - MT0013549A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BOA VISTA SERVICOS S.A. (REQUERIDO)

GAZIN COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARMANDO SILVA BRETAS OAB - PR31997 (ADVOGADO)

THAIZA SILVA BRITO OAB - MT0021929A (ADVOGADO)

HELIO YAZBEK OAB - SP0168204A (ADVOGADO)

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT0007627S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1001530-22.2017.8.11.0009. REQUERENTE: JOAO AILTON DA SILVA 

REQUERIDO: GAZIN COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA, 

BOA VISTA SERVICOS S.A. Processo nº 1001530-22.2017.8.11.0009 

Vistos. Relatório dispensado. Fundamento e decido. As sentenças nos 

Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38 da 

Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 

162 do FONAJE. Preliminares. Da Ilegitimidade passiva arguida pela 

Segunda Reclamada (Serasa) Alega a Segunda Reclamada (SERASA), 

que é parte ilegítima para figurar no polo passivo desta ação, sob o 

argumento de que não tem legitimidade para se pronunciar sobre a 

regularidade e existência, ou não, da anotação impugnada. O requerimento 

de inclusão do nome da autora no banco de dados mantido pela instituição 

protetora foi realizado pelo credor, sendo inafastável a responsabilidade 

por eventuais irregularidades na inscrição. O órgão de proteção ao crédito 

somente pode ser responsabilizado por atos referentes à comunicação, 

manutenção ou exclusão do nome do consumidor do cadastro negativo. 

Tendo o SERASA comunicado a Reclamante, fica afastada a sua 

responsabilidade em indenizar. Desta forma, deve se acolhida a preliminar 

de ilegitimidade passiva da Segunda Reclamada (Serasa). Mérito. 

Analisando a Reclamação, verifico que se encontra madura para 

julgamento, sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo 

pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide. Noticia a parte 

Reclamante que teve indevidamente o seu nome negativado pela 

Reclamada por débito já quitado. As reclamadas aduzem que a parte 

reclamante é responsável por adimplir sua dívida, e não o fez. Da análise 

dos autos verifico não serem verossímeis as alegações da parte 

Reclamante, uma vez que, em primeiro lugar a parte reclamante deveria ter 

sido diligente com suas contas e comprovantes, contudo não traz aos 

autos nenhuma prova realizou o pagamento do boleto referente à 

negativação realizada. Não há como deferir a tutela pretendida, uma vez 

que, inexistem nos autos elementos capazes de corroborar os pedidos da 

parte autora. Anoto que a circunstância de existir relação de consumo não 

impõe, necessariamente, a inversão do ônus da prova, a qual, também não 

é absoluta, pois, para tanto, necessária a mínima demonstração da 

hipossuficiência do consumidor ou a verossimilhança das alegações 

(CDC, art. 6º, inciso VIII), o que não verifico no presente caso. Nessa 

esteira, a reclamação em epígrafe desafia a improcedência. Pelo exposto 

e por tudo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o pedido 

inicial, nos termos do art. 487, inciso I do CPC. Transitada em julgado 

certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em 

Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Sem custas e honorários 

advocatícios (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). Submeto a homologação do 

MMa. Juiz Togada, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Luciana Gomes 

de Freitas Juíza Leiga Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 

9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos e 
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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. Fernando Kendi Ishikawa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001530-22.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO AILTON DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO DE ALMEIDA BATISTA OAB - MT0013549A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BOA VISTA SERVICOS S.A. (REQUERIDO)

GAZIN COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARMANDO SILVA BRETAS OAB - PR31997 (ADVOGADO)

THAIZA SILVA BRITO OAB - MT0021929A (ADVOGADO)

HELIO YAZBEK OAB - SP0168204A (ADVOGADO)

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT0007627S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1001530-22.2017.8.11.0009. REQUERENTE: JOAO AILTON DA SILVA 

REQUERIDO: GAZIN COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA, 

BOA VISTA SERVICOS S.A. Processo nº 1001530-22.2017.8.11.0009 

Vistos. Relatório dispensado. Fundamento e decido. As sentenças nos 

Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38 da 

Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 

162 do FONAJE. Preliminares. Da Ilegitimidade passiva arguida pela 

Segunda Reclamada (Serasa) Alega a Segunda Reclamada (SERASA), 

que é parte ilegítima para figurar no polo passivo desta ação, sob o 

argumento de que não tem legitimidade para se pronunciar sobre a 

regularidade e existência, ou não, da anotação impugnada. O requerimento 

de inclusão do nome da autora no banco de dados mantido pela instituição 

protetora foi realizado pelo credor, sendo inafastável a responsabilidade 

por eventuais irregularidades na inscrição. O órgão de proteção ao crédito 

somente pode ser responsabilizado por atos referentes à comunicação, 

manutenção ou exclusão do nome do consumidor do cadastro negativo. 

Tendo o SERASA comunicado a Reclamante, fica afastada a sua 

responsabilidade em indenizar. Desta forma, deve se acolhida a preliminar 

de ilegitimidade passiva da Segunda Reclamada (Serasa). Mérito. 

Analisando a Reclamação, verifico que se encontra madura para 

julgamento, sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo 

pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide. Noticia a parte 

Reclamante que teve indevidamente o seu nome negativado pela 

Reclamada por débito já quitado. As reclamadas aduzem que a parte 

reclamante é responsável por adimplir sua dívida, e não o fez. Da análise 

dos autos verifico não serem verossímeis as alegações da parte 

Reclamante, uma vez que, em primeiro lugar a parte reclamante deveria ter 

sido diligente com suas contas e comprovantes, contudo não traz aos 

autos nenhuma prova realizou o pagamento do boleto referente à 

negativação realizada. Não há como deferir a tutela pretendida, uma vez 

que, inexistem nos autos elementos capazes de corroborar os pedidos da 

parte autora. Anoto que a circunstância de existir relação de consumo não 

impõe, necessariamente, a inversão do ônus da prova, a qual, também não 

é absoluta, pois, para tanto, necessária a mínima demonstração da 

hipossuficiência do consumidor ou a verossimilhança das alegações 

(CDC, art. 6º, inciso VIII), o que não verifico no presente caso. Nessa 

esteira, a reclamação em epígrafe desafia a improcedência. Pelo exposto 

e por tudo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o pedido 

inicial, nos termos do art. 487, inciso I do CPC. Transitada em julgado 

certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em 

Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Sem custas e honorários 

advocatícios (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). Submeto a homologação do 

MMa. Juiz Togada, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Luciana Gomes 

de Freitas 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. Fernando Kendi Ishikawa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001530-22.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO AILTON DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO DE ALMEIDA BATISTA OAB - MT0013549A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BOA VISTA SERVICOS S.A. (REQUERIDO)

GAZIN COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARMANDO SILVA BRETAS OAB - PR31997 (ADVOGADO)

THAIZA SILVA BRITO OAB - MT0021929A (ADVOGADO)

HELIO YAZBEK OAB - SP0168204A (ADVOGADO)

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT0007627S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1001530-22.2017.8.11.0009. REQUERENTE: JOAO AILTON DA SILVA 

REQUERIDO: GAZIN COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA, 

BOA VISTA SERVICOS S.A. Processo nº 1001530-22.2017.8.11.0009 

Vistos. Relatório dispensado. Fundamento e decido. As sentenças nos 

Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38 da 

Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 

162 do FONAJE. Preliminares. Da Ilegitimidade passiva arguida pela 

Segunda Reclamada (Serasa) Alega a Segunda Reclamada (SERASA), 

que é parte ilegítima para figurar no polo passivo desta ação, sob o 

argumento de que não tem legitimidade para se pronunciar sobre a 

regularidade e existência, ou não, da anotação impugnada. O requerimento 

de inclusão do nome da autora no banco de dados mantido pela instituição 

protetora foi realizado pelo credor, sendo inafastável a responsabilidade 

por eventuais irregularidades na inscrição. O órgão de proteção ao crédito 

somente pode ser responsabilizado por atos referentes à comunicação, 

manutenção ou exclusão do nome do consumidor do cadastro negativo. 

Tendo o SERASA comunicado a Reclamante, fica afastada a sua 

responsabilidade em indenizar. Desta forma, deve se acolhida a preliminar 

de ilegitimidade passiva da Segunda Reclamada (Serasa). Mérito. 

Analisando a Reclamação, verifico que se encontra madura para 

julgamento, sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo 

pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide. Noticia a parte 

Reclamante que teve indevidamente o seu nome negativado pela 

Reclamada por débito já quitado. As reclamadas aduzem que a parte 

reclamante é responsável por adimplir sua dívida, e não o fez. Da análise 

dos autos verifico não serem verossímeis as alegações da parte 

Reclamante, uma vez que, em primeiro lugar a parte reclamante deveria ter 

sido diligente com suas contas e comprovantes, contudo não traz aos 

autos nenhuma prova realizou o pagamento do boleto referente à 

negativação realizada. Não há como deferir a tutela pretendida, uma vez 

que, inexistem nos autos elementos capazes de corroborar os pedidos da 

parte autora. Anoto que a circunstância de existir relação de consumo não 

impõe, necessariamente, a inversão do ônus da prova, a qual, também não 

é absoluta, pois, para tanto, necessária a mínima demonstração da 

hipossuficiência do consumidor ou a verossimilhança das alegações 

(CDC, art. 6º, inciso VIII), o que não verifico no presente caso. Nessa 

esteira, a reclamação em epígrafe desafia a improcedência. Pelo exposto 

e por tudo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o pedido 

inicial, nos termos do art. 487, inciso I do CPC. Transitada em julgado 

certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em 

Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Sem custas e honorários 

advocatícios (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). Submeto a homologação do 

MMa. Juiz Togada, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Luciana Gomes 

de Freitas 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. Fernando Kendi Ishikawa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000100-69.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

CLODOALDO BATISTA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE ALVES MARCAL OAB - MT0019483A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1000100-69.2016.8.11.0009. REQUERENTE: CLODOALDO BATISTA 

REQUERIDO: ENERGISA S/A 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. DEFIRO o pleito da parte executada (Num. 

11490761 - Págs. 1/2), considerando a duplicidade do pagamento do 

débito (Num. 9184850 e Num. 9448235 - Págs. 1/4) . 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 favor 

da parte executada. Sem custas, despesas processuais ou honorários 

advocatícios nesta fase processual, na forma dos arts. 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Nos termos do art. 914 da CNGC/MT, é dispensada a intimação 

das partes. Publique-se. 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. Arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações necessárias, observando-se em tudo a novel 

CNGC. Cumpra-se. Colíder, 18 de junho de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000100-69.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

CLODOALDO BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE ALVES MARCAL OAB - MT0019483A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1000100-69.2016.8.11.0009. REQUERENTE: CLODOALDO BATISTA 

REQUERIDO: ENERGISA S/A 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. DEFIRO o pleito da parte executada (Num. 

11490761 - Págs. 1/2), considerando a duplicidade do pagamento do 

débito (Num. 9184850 e Num. 9448235 - Págs. 1/4) . 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 favor 

da parte executada. Sem custas, despesas processuais ou honorários 

advocatícios nesta fase processual, na forma dos arts. 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Nos termos do art. 914 da CNGC/MT, é dispensada a intimação 

das partes. Publique-se. 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. Arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações necessárias, observando-se em tudo a novel 

CNGC. Cumpra-se. Colíder, 18 de junho de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001654-05.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANNE QUEIROZ FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Expedido por ordem do(a) MM. 

FERNANDO KENDI ISHIKAWA Processo: 1001654-05.2017.8.11.0009 Parte 

Autora: REQUERENTE: CRISTIANNE QUEIROZ FERREIRA Parte Ré: 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. . Finalidade: INTIMAR a(s) parte(s) 

requerida(s), através do(a) Advogado(a)/Defensor(a)/Procurador(a), para 

querendo, apresentar contrarrazões ao recurso inominado (id- 13641125), 

no prazo legal. 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

Comarca de Comodoro

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 33432 Nr: 1618-10.2010.811.0046

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA MOREIRA DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ GALAN MADALENA 

- OAB:197257

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que em cumprimento a Legislação vigente, impulsiono 

estes autos, com o fim de intimar o advogado da parte autora para que, 

junte nos autos os dados bancários para expedição do alvará, bem como, 

entre em contato com sua cliente para que ela compareça na secretaria da 

1ª Vara para informar os dados bancários tendo em vista que o informado 

anteriomente estão inconsistente.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83953 Nr: 338-91.2016.811.0046

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANO FRANCA DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANTE MARIANO GREGNANIN 

SOBRINHO - OAB:39070

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): FABIANO FRANCA DE CAMPOS, Cpf: 

00567874133, natural de Acorizal-MT, solteiro(a). atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Em face do exposto, julgo PROCEDENTE a presente ação de 

busca e apreensão, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC proposta 

por ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA contra 

FABIANO FRANCA DE CAMPOS, já qualificados e, de conseqüência, 

determino a consolidação da propriedade e posse do bem objeto da 

presente demanda.Condeno, ainda, o Requerido no pagamento das custas 

do processo e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por 

cento) do valor da causa, devidamente atualizado.Certifique-se a 

Serventia se a parte autora pagou as diligências do Sr. Meirinho em 

duplicidade, caso constate que foi realizado o deposito a maior, expeça-se 

alvará na conta informada às fls. 55.P.R.I.C.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 
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possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Shirley Regina Ribeiro, 

digitei.

Comodoro, 27 de julho de 2018

Shirley Regina Ribeiro Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 73468 Nr: 498-53.2015.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOURENTINO RODRIGUES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL DE SOUZA TEIXEIRA - 

OAB:20.617-B/MT

 Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos constam, JULGO 

PROCEDENTE a pretensão punitiva, para CONDENAR o acusado 

Lourentino Rodrigues De Souza, já qualificado nos autos, dando-o como 

incurso nas penas do artigo 147 do Código Penal.O delito de ameaça 

possui pena de detenção de 01 (um) a 06 (seis) meses ou multa.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 93756 Nr: 3741-68.2016.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELSON RODRIGUES BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VICTOR HENRIQUE RAMPASO 

MIRANDA - OAB:20441/O- MT

 VISTOS, ETC.

Considerando que a defesa deixou de arguir qualquer tema adstrito ao 

recebimento da denúncia, não há se falar na incidência do art. 397 do CPP, 

pois, não configurada na espécie “existência manifesta de causa 

excludente da ilicitude do fato; da culpabilidade do agente; manifesta 

atipicidade do fato ou evidente extinção da punibilidade do agente”, razão 

pela qual, o feito deve continuar sua marcha com sua consequente 

instrução.

 Isto posto, mantenho a decisão que recebeu a peça acusatória, 

designando audiência de instrução e julgamento para o dia 23 de agosto 

de 2018, às 16h50min.

 Intimem-se as testemunhas residentes nesta comarca, cientificando-as do 

conteúdo dos arts. 218, 219 e 453, todos do CPP, bem como se requisitem 

as que exerçam função pública, na forma do disposto no art. 221, § 3º do 

CPP.

Intime-se o réu, bem como o seu Defensor mediante publicação no diário 

da justiça eletrônico – DJE acerca da data aprazada.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 124179 Nr: 3806-92.2018.811.0046

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DE COMODORO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO SILVA FRANCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ODORICO DORILEO 

ROSA JUNIOR - OAB:13822

 Vistos, etc.

Indefiro a reiteração do pedido de revogação da prisão preventiva, pelos 

motivos já declinados na decisão anterior de ref. 14.

Ademais, vislumbra-se que já foi impetrado Habeas Corpus em favor do 

indiciado, meio hábil para se insurgir contra decisões constritivas, 

devendo se aguardar posterior decisão do mesmo.

Registro que foram prestadas as informações solicitadas à ref. 18.

Translade-se cópias das peças necessárias a ação penal distribuída, Cód. 

124617, arquivando o presente com as baixas e cautelas de estilo.

Intimem-se.

Cumpra-.se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 36439 Nr: 1136-28.2011.811.0046

 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: RDCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRIO CESAR TORRES MENDES 

- OAB:2.305/RO, RIAN DIULICE CORDEIRO DA SILVA - OAB:18.139/MT, 

WATSON MULLER - OAB:2835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISANGELA AZEREDO DA 

SILVA - OAB:16670

 Tendo em vista a juntada de contestação pela parte requerida (fls. 93/94), 

impulsiono o presente feito com a finaliade de intimar a parte autora para, 

no prazo legal, querendo, impugnar à contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 119440 Nr: 1748-19.2018.811.0046

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: FRANCISMÉRE RODRIGUES DEPIERI GRANDIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL EVANGELISTA DA 

SILVA - OAB:20590/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista a r. sentença prolatada nos autos na ref: 11, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de intimar a parte requerente para que 

tenha ciência daquela, a fim de que, após transcorrido o prazo recursal, 

seja certificado o trânsito em julgado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 100724 Nr: 1242-77.2017.811.0046

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIAO AUGUSTO BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIANDERSON GRAZZIOTTI CAZOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DA 

COMARCA DE COMODORO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Intime-se a parte requerente, pessoalmente, bem como seu patrono, para 

que promova o andamento do feito, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de extinção, nos termos do art. 580, e seguintes da 

CNGC/MT.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Comodoro-MT, 27 de julho de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 92326 Nr: 3126-78.2016.811.0046

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCINETE STRELHOW CALMON SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAELSON DE JESUS SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GENECI ALVES APOLINARIO - 

OAB:RO/1007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Intime-se a parte requerente, pessoalmente, bem como seu patrono, para 

que promova o andamento do feito, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de extinção, nos termos do art. 580, e seguintes da 

CNGC/MT.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.
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Comodoro-MT, 27 de julho de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 94157 Nr: 3945-15.2016.811.0046

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERNANDES ALVES DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAILTON MAGIO - OAB:15839/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de formulado pelo 

autor.Outrossim, expeça-se ofício requisitando os honorários periciais 

fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), junto a Justiça Federal - Seção 

Judiciária de Mato Grosso, 1ª Região, nos moldes do anexo I da Resolução 

nº 541/2007, do Conselho da Justiça Federal.Sem custas e honorários, 

uma vez que a parte requerente é beneficiária da Assistência Judiciária 

Gratuita.Com o trânsito em julgado e, nada sendo requerido, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações necessárias.Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Comodoro-MT, 27 de Julho de 2018.Antonio Carlos Pereira de 

Sousa JuniorJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 94290 Nr: 4015-32.2016.811.0046

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONCEIÇÃO DE LOURDES BARBOSA AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EGIDIO ALVES RIGO - 

OAB:23464/O, RIAN DIULICE CORDEIRO DA SILVA - OAB:18.139/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE nos termos do art. 487, I, CPC o 

pedido de aposentadoria rural por idade formulado por Conceição de 

Lourdes Barbosa Amorim. CONDENO a parte autora nas custas 

processuais e em honorários advocatícios sucumbenciais os quais arbitro 

em 10% sobre o valor da causa sobrestada a sua cobrança por até cinco 

anos, quando estará prescrita, nos termos do art. 98, CPC.Sentença não 

sujeita a reexame necessário. Com o trânsito em julgado e, nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.Publique-se. Registre-se. Int ime-se. Cumpra-se . 

Comodoro-MT, 27 de julho de 2018.Antonio Carlos Pereira de Sousa 

JuniorJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 103067 Nr: 2251-74.2017.811.0046

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE RAIMUNDO TIVOTTO 

MASCARELLO, RAIJAN CEZAR MASCARELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495/A/MT, JOÃO BATISTA ARAUJO BARBOSA - 

OAB:9847/MT, JULIANA DOS REIS SANTOS - OAB:13479-B/MT, 

NELSON FEITOSA JUNIOR - OAB:8656, WILLIAM JOSÉ DE ARAÚJO - 

OAB:3928-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME DE ARRUDA CRUZ 

- OAB:12642

 VISTOS, ETC.

Intime-se a parte requerente, pessoalmente, bem como seu patrono, para 

que promova o andamento do feito, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de extinção, nos termos do art. 580, e seguintes da 

CNGC/MT.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Comodoro-MT, 27 de julho de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 100006 Nr: 857-32.2017.811.0046

 AÇÃO: Tutela Cautelar Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENJAMIN PEREIRA DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAERCIO MARTINS CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIEL LUCIANO 

CASTELHANO - OAB:20486/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Intime-se a parte exequente, pessoalmente, bem como seu patrono, para 

que promova o andamento do feito, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de extinção, nos termos do art. 580, e seguintes da 

CNGC/MT.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Comodoro-MT, 27 de julho de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 110155 Nr: 5357-44.2017.811.0046

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCINEIA MARTINS ROSA, Nilson Martins Rosa, Vinicus 

Jose de Oliveira Rosa, SIDINEIA DE OLIVEIRA ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RIAN DIULICE CORDEIRO DA 

SILVA - OAB:18.139/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Fica a inventariante intimada a firmar termo de compromisso em 

secretaria, fazendo posse de uma das vias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 103045 Nr: 2244-82.2017.811.0046

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO LEASING S.A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIME REZENDE BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENIVA GLORIA DA SILVA 

MARTINS - OAB:10.100/MT, NELSON PASCHOALOTTO - OAB:8530-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Intime-se a parte requerente, pessoalmente, bem como seu patrono, para 

que promova o andamento do feito, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de extinção, nos termos do art. 580, e seguintes da 

CNGC/MT.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Comodoro-MT, 27 de julho de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

Comarca de Jaciara

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1001748-13.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

DORIVALDO APARECIDO DIAS (AUTOR)

LUCIMAR MARTINS DIAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE CARVALHO OAB - MT0001792S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COLONIZADORA INDUSTRIAL PASTORIL E AGRICOLA CIPA LTDA - E 
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SEUS SUCESSORES (RÉU)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1001748-13.2018.8.11.0010. AUTOR: 

DORIVALDO APARECIDO DIAS, LUCIMAR MARTINS DIAS RÉU: 

COLONIZADORA INDUSTRIAL PASTORIL E AGRICOLA CIPA LTDA - E 

SEUS SUCESSORES Vistos etc. Conforme se observa do pedido inicial, 

noto que a parte autora atribuiu valor à causa inferior ao benefício 

econômico pretendido nesta ação. Ainda, verifico que resta incompleta a 

qualificação da parte requerida, ou ainda, a comprovação de diligência 

empreendida para sua localização. Assim, intime-se a requerente para, no 

prazo impreterível de 15 (quinze) dias, emendar à inicial, sob pena de 

indeferimento da inicial. Decorrido o prazo supra, façam os autos 

imediatamente conclusos. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com 

as cautelas de estilo. Às providências. Jaciara/MT, 30 de julho de 2018. 

Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001159-21.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR GARCIA DE ALMEIDA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1001159-21.2018.8.11.0010. AUTOR: 

ADEMIR GARCIA DE ALMEIDA RÉU: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Conforme se observa dos 

autos, a parte requerente colacionou à fl. 09 da petição inicial, fatura de 

consumo da Unidade Consumidora nº 6/120971-7, a qual pertence à 

Elizangela Pereira de Araujo, possuindo, portanto, endereço e titularidade 

diversos daquele exposto na Carta ao Cliente anexada à fl. 12 sob UC nº 

204482-4, esta que está sob sua titularidade. Assim, intime-se a parte 

requerente para, no prazo impreterível de 15 (quinze) dias, esclarecer a 

divergência apontada e adequar a sua pretensão, sob pena de 

indeferimento da inicial. Decorrido o prazo supra, façam os autos 

imediatamente conclusos. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com 

as cautelas de estilo. Às providências. Jaciara/MT, 30 de julho de 2018. 

Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Certidão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000832-76.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO MARTINS SEVERINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Giovani Bianchi OAB - MT0006641A (ADVOGADO)

JAIRO JOAO PASQUALOTTO OAB - MT0003569A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESPOLIO DE MOACIR PIRES DE MIRANDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Luiz Otávio Bertozo Reis OAB - MT3038/O-O (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO Considerando a Certidão retro, impulsiono os presentes autos, 

com a finalidade de intimar as partes pessoalmente, sobre o DEFERIMENTO 

DA SUSPENSÃO PROCESSUAL pelo prazo de 15 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001577-56.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO TADEU FRAGA OAB - MT0007967A (ADVOGADO)

CARLOS EDUARDO GOMES OAB - PR70642 (ADVOGADO)

JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN OAB - MT3103/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO LOPES POSSER (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 JOSEFA DE SOUZA RAMALHO SILVA Gestor de Secretaria 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000548-68.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ROBRACON RONDONOPOLIS BRASIL MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Sirléia Strobel OAB - MT0005256S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO ALVES NOVAIS - ME (RÉU)

 

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 JOSEFA DE SOUZA RAMALHO SILVA Gestor de Secretaria 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 105113 Nr: 8694-52.2017.811.0010

 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: GERCILIA MARQUES VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO MARQUES DE ABREU - 

OAB:11683

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

O requerido não atendeu ao chamamento para responder a lide, razão 

pela qual o declaro revel, presumindo-se como verdadeiras as alegações 

da autora por força da lei (art. 344 do CPC).

Haja vista que a presunção de veracidade dos fatos alegados é relativa, e 

que a revelia não induz necessariamente a procedência do pedido e nem 

afasta o exame de circunstâncias capazes de qualificar os fatos 

fictamente comprovados, intime-se a parte autora para especificar as 

provas que ainda pretende produzir, no prazo de 15 (quinze) dias, 

indicando objetivamente sua finalidade e pertinência, sob pena de 

indeferimento (art. 324, do CPC).

Sendo requerida a produção de prova testemunhal, as partes devem, no 

mesmo prazo, apresentar rol de testemunhas, sob pena de preclusão.

Em caso de pedido para julgamento antecipado do mérito, nos termos do 

Art. 355, I, CPC, retornem-me conclusos com anotações para sentença.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Jaciara/MT, 27 de julho de 2018

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 5439 Nr: 1035-22.1999.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUTO POSTO GRAMADÃO DE MEREDIANO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HERVALDO ROSANO CARDOSO NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS MENDONÇA - 

OAB:2.087, JULIO CÉSAR ROSA - OAB:167092, OCLAIR ZANELI - 

OAB:122991

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANATALÍCIO VILAMAIOR - 

OAB:5172/MT, RENATO MARCELINO DOLCE DE SOUZA - OAB:5161/MT
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 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, considerando a juntada do Alvará retro, 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 80264 Nr: 2311-92.2016.811.0010

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EPMP, FPM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SPDF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denis Thomaz Rodrigues - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç A

 Vistos e examinados.

Trata-se de Ação de Cumprimento de Sentença de Alimentos proposta por 

EMANUELLY PEREIRA MACEDO PIRES, menor impúbere, representada por 

sua genitora Srª. FABIANA PEREIRA MACEDO em face de SEBASTIÃO 

PIRES DE FREITAS, todos devidamente qualificados.

A inicial veio acompanhada de documentos.

Recebida a inicial foi determinada a citação do requerido para pagar o 

débito alimentar, referente aos meses de em atraso, e após várias 

tentativas frustradas de citação, a parte exequente foi intimada, tanto via 

DPE, quanto pessoalmente, para dar prosseguimento no feito, contudo 

manteve-se inerte.

Com vista dos autos o MPE pugnou pela extinção do processo, de acordo 

com ref.35.

Vieram-me conclusos.

É o relato do necessário.

Fundamento e decido.

Tendo em vista que a exequente não foi encontrada para dar andamento 

ao feito, verifica-se nítido, portanto, o abandono da causa.

Neste sentido, o artigo 485, III, do CPC determina a extinção do processo 

quando por não promover os atos e diligências que lhe competir, o autor 

abandonar a ação por mais de 30 (trinta) dias, o que coaduna ao caso em 

exame. Assim, verificada a inércia por abandono por parte da exequente, 

a extinção é à medida que se impõe.

Ante ao exposto, e por tudo que dos autos consta, JULGO E DECLARO 

EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do 

artigo 485, III, do Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os presentes autos, com as 

devidas anotações, comunicações e baixas necessárias no cartório 

distribuidor.

Ciência à DPE e ao MPE.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às Providências.

Jaciara/MT, 27 de julho de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 108154 Nr: 295-97.2018.811.0010

 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: ACM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DLM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LANNING PIRES AMARAL - 

OAB:20910/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar 

sobre a Cota Ministerial juntada à Ref. 37, quanto ao aditamento de seu 

pedido de guarda em relação ao menor CEZAR AUGUSTO MOSER.

Após, dê-se vista ao MPE e voltem-me conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Jaciara/MT, 27 de julho de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 80719 Nr: 2529-23.2016.811.0010

 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: ANTONIO RAIMUNDO DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON NOVAES PORTO - 

OAB:20487/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 Vistos.

Ante a inércia de seu patrono, intime-se pessoalmente a parte requerente, 

para no prazo impreterível de 05 (cinco) dias trazer aos autos documento 

que comprove a realização do prévio pedido administrativo de pagamento 

do seguro pleiteado ou a recusa do pagamento, sob pena de indeferimento 

do pedido e consequente extinção do feito, nos termos do artigo 321, 

parágrafo único do CPC.

Decorrido o prazo acima, certifique-se e voltem-me conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Jaciara/MT, 27 de julho de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 89474 Nr: 1102-54.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Adm. de Assc. do Vale 

do São Lourenço - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ JOSE SMERDEK ME, LUIZ JOSE SMERDEK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARCAL - 

OAB:13311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç A

Vistos etc.

 Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL proposta 

por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS 

VALE DO CERRADO – SICREDI VALE DO CERRADO, em face de LUIZ 

JOSE SMERDEK ME e LUIZ JOSE SMERDEK, partes devidamente 

qualificadas nos autos.

Com a inicial vieram documentos.

Certidão negativa de citação à ref. 15.

Processo suspenso, conforme decisão de ref. 33, para que a exequente 

procedesse à regularização do feito, diante do óbito do executado.

À ref. 56, o exequente pugna pela desistência da presente execução.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Diante do pedido formulado à ref. 56, a extinção do processo é medida 

que se impõe.

Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta e sem maiores delongas, 

homologo a desistência da presente execução e, por consequência julgo o 

processo sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, VIII, e artigo 

775, ambos do Código de Processo Civil, e ainda, após o trânsito em 

julgado, determino arquivamento do presente feito, com as devidas 

anotações, comunicações e baixas necessárias no cartório distribuidor.

Custas remanescentes, se houver, pela parte exequente.

Publique-se. Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Jaciara/MT, 27 de julho de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 101050 Nr: 6671-36.2017.811.0010
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 AÇÃO: Produção Antecipada de Provas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO ZANELLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME 

"TELEXFREE INC", CARLOS ROBERTO COSTA, CARLOS NATANIEL 

WANZELER, JAMES MATTHEW MERRIL, LYVIA MARA CAMPISTA 

WANZER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINE BORGES CORDEIRO - 

OAB:20206/O, ELIEMERSON DOUGLAS LANGNER - OAB:78293/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

Trata-se de pedido de produção antecipada de prova de exibição de 

documentos, ajuizada por Rodrigo Zanella em desfavor de Ympactus 

Comercial Ltda, ambos qualificados nos autos.

Embora devidamente citada e intimada a exibir os documentos, a parte 

requerida deixou transcorrer o prazo sem qualquer manifestação.

Assim, ante a inércia da requerida, aplica-se o disposto no artigo 400, I, do 

CPC, verbis:

Art. 400. Ao decidir o pedido, o juiz admitirá como verdadeiros os fatos 

que, por meio do documento ou da coisa, a parte pretendia provar se:

 I – o requerido não efetuar a exibição nem fizer nenhuma declaração no 

prazo do art. 398;

No presente caso a autor necessita dos documentos pleiteados para fins 

de elaboração do cálculo dos valores devidos pela parte requerida.

Assim, converto o julgamento em diligência, a fim de que a parte autora 

informe nos autos os valores que efetivamente investiu, no prazo de 15 

dias.

Com a juntada das informações, voltem-me conclusos para sentença.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Jaciara - MT, 27 de julho de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 105650 Nr: 8929-19.2017.811.0010

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VLAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RRS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DE CARVALHO - 

OAB:1792-A/MT, SILVANA PACHECO LEAL - OAB:3714

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA.

Vistos e examinados.

Trata-se de Ação de Execução de Alimentos proposta por VERA LÚCIA 

ALCANTARA SANTOS em face de ROBERTO RODRIGUES SANTOS, 

devidamente qualificados nos autos.

Anexos a Inicial vieram documentos.

Decisão de conteúdo positivo à ref.4.

A exequente à ref.21 informa a quitação do débito alimentar, pugnando 

pela extinção do feito.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório do necessário.

Fundamento e decido.

Tendo em vista a informação que sobreveio aos autos sobre o pagamento 

do débito alimentar, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 924, II, do Novo Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe.

Publique-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às Providências.

Jaciara/MT, 27 de julho de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

 Juíza de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001196-48.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EURIPEDES FLAVIO RODRIGUES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA CERTIDÃO NEGATIVA Diligência e Entrega de Mandados de 

Intimação, Citação, Notificação CERTIFICO e dou fé, que em cumprimento 

ao presente mandado, acompanhada do representante do autor, senhor 

Marcos Moreira Xavier de Mendonça, procedemos as diligencias no 

endereço indicado no mandado, distante 60 quilômetros desta Cidade; mas 

não logramos êxito em efetuar a busca e apreensão do bem indicado no 

mandado. Sendo ali fomos informados pelo requerido, senhor EURIPEDES 

FLAVIO RODRIGUES, que o veiculo havia sido sinistrado em um acidente 

de trânsito e que está guardado na Cidade de Jaciara-MT; Em diligencia no 

endereço onde está o veiculo, foi constatado as avarias e encaminhadas 

fotos do veículo para o advogado do autor que oportunamente irá se 

manifestar no processo. Em razão da distancia percorrida, faz-se 

necessário a complementação das diligencias no valor de R$ 432,00 

(Quatrocentos e trinta e dois reais). Assim sendo, devolvo o mandado 

para os devidos fins, asseverando que é verdade e dou fé. JACIARA/MT, 

20 de junho de 2018. SANDRA REGINA LOPES Oficial de Justiça SEDE DO 

2ª VARA CÍVEL DE JACIARA E INFORMAÇÕES: AVENIDA ZÉ DE BIA, S/N, 

JARDIM AEROPORTO II, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 - TELEFONE: ( )

Decisão

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000507-04.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO MAIER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAURA NEDIA LEITE DE OLIVEIRA OAB - MT0010180A (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)

Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DECISÃO Processo: 1000507-04.2018.8.11.0010. AUTOR: 

CELSO MAIER RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO 

DPVAT S.A. Processo nº 1000507-04.2018.8.11.0010 Vistos ETc, 

Trata-se de “Ação de Cobrança de Seguro DPVAT”, proposta por Celso 

Maier, em face de Seguradora Lider dos Consórcios do Seguro DPVAT. 

Diante da impossibilidade de conciliação na espécie, passo a sanear e 

organizar o feito, nos termos do art. 357, caput e incisos, atentando-se 

para o § 8º, do NCPC, verbis: “Art. 357. Não ocorrendo nenhuma das 

hipóteses deste Capítulo, deverá o juiz, em decisão de saneamento e de 

organização do processo: I - resolver as questões processuais 

pendentes, se houver; II - delimitar as questões de fato sobre as quais 

recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos; 

III - definir a distribuição do ônus da prova, observado o art. 373; IV - 

delimitar as questões de direito relevantes para a decisão do mérito. V - 

designar, se necessário, audiência de instrução e julgamento. (...) § 8o 

Caso tenha sido determinada a produção de prova pericial, o juiz deve 

observar o disposto no art. 465 e, se possível, estabelecer, desde logo, 

calendário para sua realização.” Portanto, passo a apreciar as matérias 

preliminares arguidas em defesa pela demandada. 01. Da retificação da 

autuação. Defiro o pedido de retificação da autuação formulado pela ré, a 

fim de constar a SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRIOS DO SEGURO 

DPVAT S/A no polo passivo da demanda. 02. Da ilegitimidade ativa para 

perceber indenização por morte. Alega a seguradora demandada que o 

autor não é parte legítima para figurar no polo ativo da demanda, uma vez 

que não comprovou ser o único herdeiro do de cujus. A preliminar não 

prospera. A Lei n. 6.194/74 dispõe que: “Art. 4o A indenização no caso de 

morte será paga de acordo com o disposto no art. 792 da Lei no 10.406, 

de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.” Outrossim, o art. 792, cumulado 

com o art. 1.829, do Código Civil regulam a ordem de vocação hereditária 

para o pagamento de seguros, vejamos: “Art. 792. Na falta de indicação 

da pessoa ou beneficiário, ou se por qualquer motivo não prevalecer a 
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que for feita, o capital segurado será pago por metade ao cônjuge não 

separado judicialmente, e o restante aos herdeiros do segurado, 

obedecida a ordem da vocação hereditária.” “Art. 1.829. A sucessão 

legítima defere-se na ordem seguinte: I - aos descendentes, em 

concorrência com o cônjuge sobrevivente, salvo se casado este com o 

falecido no regime da comunhão universal, ou no da separação obrigatória 

de bens (art. 1.640, parágrafo único); ou se, no regime da comunhão 

parcial, o autor da herança não houver deixado bens particulares; II - aos 

ascendentes, em concorrência com o cônjuge; III - ao cônjuge 

sobrevivente; IV - aos colaterais.” Desta feita, o autor – irmão do segurado 

– é parte legítima para requerer a indenização, tendo em vista que, 

conforme consta na sua certidão de óbito, o de cujus era solteiro, não 

deixou filhos e seus genitores já são falecidos, de acordo com as 

certidões de óbito acostadas à réplica. Desta feita, AFASTO a preliminar 

arguida. 03. Da ausência de documentos essenciais à regulação do 

sinistro – documentos ilegíveis. A preliminar não prospera, uma vez que os 

documentos que acompanham a exordial estão perfeitamente nítidos, não 

havendo razão acolhimento do pedido. Assim, AFASTO a preliminar 

arguida. 04. Da inépcia da inicial e ausência de interesse de agir. A tese 

suscitada pela requerida prospera, concernente à ausência de interesse 

processual da parte requerente, pelo fato de não existir qualquer pedido 

administrativo almejando o recebimento da indenização securitária. A 

demonstração do prévio requerimento da esfera administrativa para a 

concessão da indenização do seguro DPVAT se consolida como condição 

indispensável para a configuração do interesse de agir. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT – INEXISTÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DE 

PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO – NECESSIDADE – FALTADE INTERESSE 

DE AGIR RECONHECIDA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO – BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUÍTA - RECURSO DESPROVIDO. 1. 

“O requerimento administrativo prévio constitui requisito essencial para o 

ingresso da demanda judicial” (STJ–3ªTurma–AgRgnoREsp936.574/SP – 

Rel. Ministro PAULODE TARSOSANSEVERINO – j. 02/08/2011, DJe 

08/08/2011). 2. Inexistindo pretensão resistida ou insatisfeita pela via 

administrativa, não há interesse de agir, porque não há lide que justifique a 

intervenção do Poder Judiciário. (Ap 139559/2017, DES. JOÃO FERREIRA 

FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/06/2018, 

Publicado no DJE 05/07/2018)” “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

COBRANÇA – DPVAT – PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – 

NECESSIDADE - APLICAÇÃO DA REGRA DE TRANSIÇÃO/STF (RE 

631240RG/MG/RE 824712 AgR)- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. Desnecessário prévio requerimento administrativo somente 

em ações ajuizadas antes da decisão do STF e com contestação de mérito 

(RE 631240RG/MG)– aplicável à ação de cobrança de seguro DPVAT (RE 

824712 AgR). (Ap 18395/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 28/03/2017, Publicado no DJE 

31/03/2017) (TJ-MT - APL: 00304618720168110041 18395/2017, Relator: 

DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 28/03/2017, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 31/03/2017)” Nesse 

sentido, ACOLHO, pois, a preliminar. Assim, diante da necessidade do 

prévio requerimento administrativo, DETERMINO que a parte autora acoste 

aos autos o referido documento, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de 

extinção do processo, sem resolução do mérito. Intime-se. Cumpra-se. 

Jaciara-MT, 30 de julho de 2018. Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001078-72.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

EDMILSON DA SILVA SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAMIRES PAULA COSTA LEITE OAB - MT21419/O (ADVOGADO)

IDERLOM ROCHA CARAPIA FILHO OAB - MT24446/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DECISÃO Processo: 1001078-72.2018.8.11.0010. AUTOR: 

EDMILSON DA SILVA SANTOS RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. VISTOS ETC, Indefiro o pedido 

contido no ID 14272814. Para a reforma de decisões judiciais, ainda que 

interlocutórias, impõe-se a interposição do recurso competente, pois, já 

tendo o juiz entregue a prestação jurisdicional, não há que se rever o 

decidido quando ausentes fatos supervenientes. Destarte, MANTENHO a 

decisão por seus próprios fundamentos. Assim, certifique-se o decurso 

do prazo para cumprimento da decisão anterior. Após, conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. Jaciara-MT, 30 de julho de 2018. Valter Fabricio 

Simioni da Silva Juiz de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 31800 Nr: 339-97.2010.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, DBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OMDS, OADÁMDS, IRDJ, ZMF, RFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ananias Martins De Souza - 

OAB:1279, CARLOS ALBERTO ALVES JUNIOR - OAB:9583, 

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, DENISE 

RODEGUER - OAB:291039, JOÃO RICARDO FILIPAK - OAB:11551/MT, 

LETÍCIA SILVA DE LIMA - OAB:11.709

 Diante do exposto, FACULTO às partes para, querendo, apresentar 

novas alegações finais, no prazo de 5 (cinco) dias, após o cumprimento 

do artigo 8º da Lei 9.296/96, ou ratificar as já apresentadas, no mesmo 

prazo, evitando assim nova alegação de cerceamento de 

defesa.Decorrido o prazo com ou sem apresentação de alegações finais 

ou ratificação das mesmas, voltem-me conclusos para 

sentença.Cumpra-se com urgência por ser processo afeto à meta 2.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000149-39.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCINALDO SENA MESQUITA (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé que até a presente data a Parte autora devidamente 

intimada conforme se verifica no id n. 14177838 não se manifestou nos 

presentes autos. Posto isto, nos termos do Provimento n. 55/2007 

impulsiono os autos para intimação da Parte credora para no prazo de 48 

horas manifestar-se nos autos, requerendo o que entender de direito, sob 

pena de extinção e arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010847-58.2013.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARIA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREIA GOMES DA SILVA SANTOS (EXECUTADO)

 

Certifico e dou fé que até a presente data a Parte autora devidamente 

intimada conforme se verifica no id n. 13616077 não se manifestou nos 

presentes autos. Posto isto, nos termos do Provimento n. 55/2007 

impulsiono os autos para intimação da Parte credora para no prazo de 48 

horas manifestar-se nos autos, requerendo o que entender de direito, sob 

pena de extinção e arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000824-02.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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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 até a presente data a Parte autora devidamente 

intimada conforme se verifica no id n. 14201117 não se manifestou nos 

presentes autos. Posto isto, nos termos do Provimento n. 55/2007 

impulsiono os autos para intimação da Parte credora para no prazo de 48 

horas manifestar-se nos autos, requerendo o que entender de direito, sob 

pena de extinção e arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001045-19.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA SANTI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACQUELINE FERREIRA DE ANDRADE OAB - MT23938/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MICHELLI OBADOWSKI (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé que até a presente data a Parte autora devidamente 

intimada conforme se verifica no id n. 13803468 não se manifestou nos 

presentes autos. Posto isto, nos termos do Provimento n. 55/2007 

impulsiono os autos para intimação da Parte credora para no prazo de 05 

dias manifestar-se nos autos, requerendo o que entender de direito, sob 

pena de extinção e arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000157-50.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ELOIR MATTIONI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO OAB - MT0012466S (ADVOGADO)

ALEXANDER PARMIGIANI OAB - MT0018912A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

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: 

Advogado: DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO OAB: MT0012466S 

Endereço: JURUCE, 690, SAO SEBASTIAO, JACIARA - MT - CEP: 

78820-000 Advogado: ALEXANDER PARMIGIANI OAB: MT0018912A 

Endereço: Rua Potiguaras, 923, Sala B, centro, JACIARA - MT - CEP: 

78820-000 e Intimação/Citação do Promovido através de seu i. patrono (a) 

Dr (.ª) Advogado: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA 

OAB: MT0013245S-A Endereço: HISTORIADOR RUBENS DE MENDONCA, 

1731, SALA 709, 7º ANDAR, BOSQUE DA SAUDE, CUIABÁ - MT - CEP: 

78050-000 , para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia Tipo: 

Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

12/09/2018 Hora: 09:10 , devendo avisar aos (a) seus (a) cliente, através 

de seu i. patrono . O não comparecimento do Promovente à audiência 

importará 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 e do Promovido importará em revelia, 

reputando-se como verdadeiras as alegações iniciais do autor e 

proferindo-se o julgamento de plano; Comparecendo a parte promovida 

(ré), e não obtida a conciliação, o promovido deverá oferecer 

contestação, escrita ou oral, na audiência de conciliação ou até 05 (cinco) 

dias, contados a partir da referida audiência, e em se tratando de pessoa 

jurídica, o preposto deverá apresentar no ato da audiência respectiva a 

carta de preposição, sob pena de revelia . Nada mais. Ana Paula Paixão 

Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000098-62.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA FERRAZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAITON LUIZ PANAZZOLO OAB - MT0016705A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Certifico e dou fé que até a presente data o Executado devidamente 

intimado conforme id n. 14099207 não se manifestou nos presentes autos. 

Posto isto, nos termos do Provimento n. 55/2007, impulsiono os autos para 

intimar a Parte Exequente para manifestar-se no prazo de 05 dias acerca 

da certidão acima, sob pena de extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001050-41.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELA MAROSO PICCININ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELA MAROSO PICCININ OAB - MT0019172A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Certifico e dou fé que até a presente data o Executado devidamente 

intimado conforme DJE n. 10291, publicado em 10/07/2018 e 

disponibilizado em 11/07/2018 não se manifestou nos presentes autos. 

Posto isto procedo o arquivamento destes autos, em cumprimento a r. 

sentença com baixa na distribuição, como de estilo, conforme determinado 

pelo MM. Juiz em decisão retro..

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000085-63.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

E A DE OLIVEIRA SERVICOS - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT0004032A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADESIO NASCIMENTO (EXECUTADO)

 

Certifico e dou fé que até a presente data a Parte autora devidamente 

intimada conforme se verifica no id n. 13137825 não se manifestou nos 

presentes autos. Posto isto, nos termos do Provimento n. 55/2007 

impulsiono os autos para intimação da Parte credora para no prazo de 48 

horas manifestar-se nos autos, requerendo o que entender de direito, sob 

pena de extinção e arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000066-23.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOCILEIDE MARTINS DOS SANTOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

 

Certidão Processo n. 1000066-23.2018.8.11.0010 Nos termos do 

Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação da Parte 

Autora/executada para o prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento 

das custas processuais no valor de R$ 413,40 e taxa judiciária no valor de 

R$ 134,24, conforme determinado em sentença, sob pena de expedição 

de certidão de protesto.(Ins 09/10-2014 Pres e Provimento n. 40/2014) 

JACIARA, 17 de julho de 2018 ANA PAULA PAIXÃO GERALDINO Gestora 

Judiciária - Portaria nº 03/2014

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010044-07.2015.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

KAREN SIBELI DOMINGOS RODRIGUES (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 55/2007, impulsiono o 

feito com a finalidade de expedir intimação à parte autora para retirar a 

certidão de crésito que encontra-se arquivada nesta Secretaria.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001033-05.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

AMARIZANE CANEDO TERUYA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACQUELINE FERREIRA DE ANDRADE OAB - MT23938/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EUSTAQUIO APARECIDO FERREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 55/2007, impulsiono o 

feito com a finalidade de expedir intimação à parte autora para retirar a 

certidão de crésito que encontra-se arquivada nesta Secretaria.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010288-67.2014.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MATHILDES TORSANI SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J J RODEIO SHOW LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Certifico que, nos termos da legislação vigente e Provimento nº 55/2007, e, 

considerando a certidão do sr. oficial de justiça juntada no id n.14429668, 

impulsiono o feito com a finalidade de expedir intimação à parte autora 

para, no prazo de 05 dias, requerer o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010410-51.2012.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ADEILTON DA SILVA SIEBA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DALILA AUXILIADORA DA COSTA LEITE OAB - MT0010469A 

(ADVOGADO)

LUANA LIPORACE PIRES DA SILVA OAB - MT0012223A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

AMERICAN MOTOS YAMAHA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

feliciano lyra moura OAB - MT0015758S (ADVOGADO)

SAMIR BADRA DIB OAB - MT0005205S (ADVOGADO)

 

Certifico que, nos termos da legislação vigente e Provimento nº 55/2007, e, 

considerando a certidão do sr. oficial de justiça juntada no id n. 11455996, 

impulsiono o feito com a finalidade de expedir intimação à parte autora 

para, no prazo de 05 dias, requerer o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000930-32.2016.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

NORTE SUL SEMENTES LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRASIELA ELISIANE GANZER OAB - MT0009899A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PATO BRANCO ALIMENTOS LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que, nos termos da legislação vigente e Provimento nº 55/2007, e, 

considerando a certidão do sr. oficial de justiça juntada no id n. 14438318, 

impulsiono o feito com a finalidade de expedir intimação à parte autora 

para, no prazo de 05 dias, requerer o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001140-15.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE NANDSON DA SILVA RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA SAMAY DE OLIVEIRA PANIAGO OAB - MT19572/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

 

Certifico que, nos termos da legislação vigente e Provimento nº 55/2007, 

impulsiono o feito com a finalidade de expedir intimação à parte autora 

para, no prazo de 05 dias, se manifestar sobre a correspondência 

devolvida no id n. 14449498.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001280-49.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE RUSSI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES OAB - MT0008548A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

E J VIEIRA EIRELI (REQUERIDO)

 

Certifico que cancelei a audiência e nos termos da legislação vigente e 

Provimento nº 55/2007, impulsiono o feito com a finalidade de expedir 

intimação à parte autora para, no prazo de 05 dias, se manifestar sobre a 

correspondência devolvida no id n. 14449727.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000926-58.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA CLAUDIA OLIVEIRA DA SILVA (EXECUTADO)

 

Certifico que, nos termos da legislação vigente e Provimento nº 55/2007, e, 

considerando a certidão do sr. oficial de justiça juntada no id n. 14450139, 

impulsiono o feito com a finalidade de expedir intimação à parte autora 

para, no prazo de 05 dias, requerer o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000473-29.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO EDUARDO DA CONCEICAO SARAIVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (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: 12/09/2018 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: 1001750-80.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

IVANILDO CAMILO DO AMARAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LANNING PIRES AMARAL OAB - MT20910/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AUDIOCLINI APARELHOS AUDITIVOS LTDA (REQUERIDO)
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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: 12/09/2018 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000183-14.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALISON DE JESUS NUNES (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: desconhecido 

(intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 12/09/2018 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: 1001754-20.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MISAEL RODRIGUES BISPO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ODERLY MARIA FERREIRA LACERDA OAB - MT0006133A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CITY LAR - DISMOBRAS IMP. EXP. DISTR. MOVEIS S/A (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

ODERLY MARIA FERREIRA LACERDA OAB: MT0006133A Endereço: 

desconhecido (intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de 

CONCILIAÇÃO no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 12/09/2018 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. A microempresa e a empresa de pequeno porte, 

quando autoras, devem ser representadas, inclusive em audiência, pelo 

empresário individual ou pelo sócio dirigente -ENUNCIADO 141 do 

FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA).Nada mais. Ana Paula Paixão 

Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000905-48.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RICARDO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDVANIA OLIMPIO DA SILVA SANTINI OAB - MT0018460A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MASTER OFFICE SERVICOS DE INFORMATICA 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: 

EDVANIA OLIMPIO DA SILVA SANTINI OAB: MT0018460A Endereço: 

desconhecido (intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de 

CONCILIAÇÃO no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 12/09/2018 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. A microempresa e a empresa de pequeno porte, 

quando autoras, devem ser representadas, inclusive em audiência, pelo 

empresário individual ou pelo sócio dirigente -ENUNCIADO 141 do 

FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA).Nada mais. Ana Paula Paixão 

Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000965-21.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CATIA CRISTINA DE FRANCA TAVARES (REQUERENTE)

CARLOS DOMINGOS BORDIM CATALLANI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ILEONILSON RODRIGUES OAB - MT0011602A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. A. DE AMORIM MADEIRAS - ME (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: 

ILEONILSON RODRIGUES OAB: MT0011602A Endereço: desconhecido 

(intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 12/09/2018 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. A microempresa e a empresa de pequeno porte, quando 

autoras, devem ser representadas, inclusive em audiência, pelo 

empresário individual ou pelo sócio dirigente -ENUNCIADO 141 do 

FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA).Nada mais. Ana Paula Paixão 

Geraldino Gestora Judiciária

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000682-95.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ITACIR GABRAL XAVIER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIR BRAGA JUNIOR OAB - MT0004735A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000682-95.2018.8.11.0010. REQUERENTE: ITACIR GABRAL XAVIER 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO VISTOS, ETC. Por expressa 

determinação do Exmo. Sr. Dr. Relator do AI.  n.º 

1000247-05.2018.8.11.9005, DECLINO da competência para julgar e 

processar a presente ação em favor da 2ª Vara desta Comarca de 

Jaciara (MT), determinando a redistribuição do feito nos termos do art. 64, 

§ 3º do CPC. Por consequência, revogo a decisão id. 13265588. Sejam 

enviadas as informações solicitadas ao i. relator. Intimem-se. Remeta-se 

com as nossas homenagens. Cumpra-se, expedindo o necessário. EDNEI 

FERREIRA DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Comarca de Juara

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1000320-69.2018.8.11.0018
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Parte(s) Polo Ativo:

CIRLENE ROSA MAXIMINO BORORO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELY APARECIDA MAXIMINO BORORO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUARA 1ª VARA CÍVEL DE JUARA AV. RUA ANITA GARIBALDI, 94W, 

BOA VISTA, JUARA - MT - CEP: 78575-000 - TELEFONE: (66) 35561496 

Processo nº: 1000320-69.2018.8.11.0018 null REQUERIDO: DANIELY 

APARECIDA MAXIMINO BORORO Vistos etc. Cite-se e intime-se a 

interditanda para o interrogatório que designo para o dia 04 de setembro 

de 2018, às 14h00min. (artigo 751, do Novo Código de Processo Civil). 

Outrossim, cumpra-se integralmente a decisão retro. Às providências. 

Cumpra-se. JUARA, 28 de junho de 2018 FABRICIO SAVIO DA VEIGA 

CARLOTA Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 97418 Nr: 5356-46.2017.811.0018

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ademar Bragagnollo

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Louise Rainer Pereira 

Gionédis - OAB:8.123PR/16691-A

 Vistos etc.

Intime-se a embargada para querendo se manifestar nos autos, conforme 

decisão de fls. 09.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 80607 Nr: 2222-45.2016.811.0018

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Laurindo Quintana, Espólio de Armando Quintana 

Guinossi rep. por Irene Mª do Nascimento Quintana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roney Sandro Cunha, Douglas Martin Paes de 

Barros, Olavo Oliveira Justino Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rui Heemann Junior - 

OAB:15326

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Rodrigo Schneider - 

OAB: MT/7.824-B, Roney Sandro Cunha - OAB:5030/MT

 Intimação das partes da juntada de Informções de Ref:79.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 103282 Nr: 8406-80.2017.811.0018

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Salete Marin Gasparini

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Afonso Decanini Neto - 

OAB:9.123, Luis Fernando Decarini - OAB:9.993-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A-MT, Sérvio Túlio de Barcelos - 

OAB:14.354-A

 Intimar o patrono do autor da juntada da contestação.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000680-04.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

AGROPECUARIA BORIN TRATORES INPLEMENTOS EIRELI - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO PETROLINI CALZETA OAB - SP221214 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VILMAR OLIVEIRA GALBIATI - ME (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JUARA DECISÃO Compulsando os autos, verifico que não consta a 

juntada de comprovante do pagamento de taxas e custas judiciais ou 

mesmo comprovação de hipossuficiência para concessão do benefício da 

justiça gratuita, motivo pelo qual deixo de receber a inicial. Dessa forma, 

intime-se a parte autora para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 

321, do NCPC), acoste aos autos comprovantes de pagamento de custas 

e taxas sobre o valor da causa ou ainda comprovação da alegada 

hipossuficiência, sob pena de indeferimento da petição inicial, nos termos 

do art. 321, parágrafo único, do NCPC. Transcorrido o prazo, certifique-se 

e voltem-me concluso. Intime-se. Cumpra-se. Às providências.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 87901 Nr: 600-91.2017.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Assoc. do 

Vale do Juruena-SICREDI UNIVALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comércio de Pneus Juara LTDA, Edson 

Eugênio Lanner

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Alexandre Guterres - 

OAB:20272/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS DEFIRO o pedido de desconstituição da 

penhora do imóvel constrito nestes autos e INDEFIRO o pedido de 

suspensão da execução por tempo indeterminado, para tanto:a) 

DETERMINO que seja expedido ofício ao CRI para que proceda as baixas 

necessárias em relação à averbação da penhora no imóvel registrado na 

matricula 6.135, lote nº 24 (vinte e quatro) da quadra 09 (nove) com área 

de 450 m² (quatrocentos e cinquenta metros quadrados) do loteamento 

denominado Res idenc ia l  Por to  Seguro,  loca l izado em 

Juara/MT.b)DETERMINO a suspensão por 1 (um) ano desta execução, 

quando também permanecerá suspensa a prescrição. Transcorrido o 

prazo de suspensão começará a correr o prazo de prescrição 

intercorrente.Desarquivados os autos, intime-se a parte exequente para 

indicar bens passíveis de penhora.CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 87685 Nr: 518-60.2017.811.0018

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jacica Adriana Fernandes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Carlos Skrzyszowski 

Junior - OAB:OAB/MT 16168-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 D E C I S Ã O

Por meio da petição de Ref: 31 a parte autora pugna para que o Juízo 

diligencie, através de expedição de ofícios para empresas privadas em 

busca de localizar o requerido e o bem móvel buscado nos autos.

Pois bem,

O pedido deve ser INDEFERIDO.

Ora, cabe ao Poder Judiciário auxiliar a parte na tentativa de localização 

do adverso, nos órgãos conveniados do Tribunal de Justiça, como por 

exemplo, SIEL e RENAJUD, quando restar comprovado que todas as 

tentativas de localiza-lo foram infrutíferas.

Requerer que o Juízo realize buscas perfeitamente possíveis de serem 

diligenciadas pelas partes é onerar os parcos recursos e servidores do 

Poder Judiciário para exortar a parte a cumprir o seu ônus processual.

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS determino a intimação da parte 

requerente, através de seu patrono, para que promova o impulsionamento 

do processo, adotando a providência processual cabível, no prazo de 05 
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(cinco) dias, sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 68749 Nr: 659-50.2015.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hélio Domingos, Rosa Moreira Domingues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelson da Matta, Maria Conceição Parra da 

Matta, Riolando Correa Souto Filho, Rosineia da Matta Souto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando do Nascimento Melo 

- OAB:9110/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe de Oliveira 

Alexandrino - OAB:18.182-A, Milton Queiroz Lopes - OAB:9821-A

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, nos termos do art. 809 do CPC, converto 

a presente execução para entrega de coisa incerta para Execução por 

Quantia Certa. A apuração do valor devido, deverá se pautar no valor da 

arroba na data do inadimplemento, ou seja, na data do vencimento do 

contrato, de modo que a apuração do montante se dará mediante simples 

operação aritmética.Considerando a presente decisão, a determinação de 

eventual adjudicação somente será viável após a homologação dos 

cálculos, consoante entendimento sufragado no AGI nº 

0067964-71.2016.8.11.0000, 5ª Câmara Cível do TJMT, Rel. Carlos Alberto 

Alves da Rocha. j. 14.09.2016, DJe 21.09.2016.Fixo honorários 

advocatícios dos patronos da parte exequente, no percentual de 15% 

sobre o montante atualizado do débito.Intimem-se os exequentes para que 

apresentem seus cálculos. Após, digam os executados.CUMPRA-SE.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000336-23.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS ELIABE BERTIM RABASCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE DE OLIVEIRA ALEXANDRINO OAB - MG0103709A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO OAB - RS0069412S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Processo: 1000336-23.2018.8.11.0018 

REQUERENTE: LUCAS ELIABE BERTIM RABASCO REQUERIDO: 

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A, LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc., Dispensado o relatório, conforme 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Compulsando os autos, denoto que a 

parte autora, apesar de devidamente intimada da designação de audiência 

de conciliação, não compareceu ao ato, nem justificou sua ausência. 

Dessa forma, o processo deve ser extinto. Nesse contexto, dispõe o 

Artigo nº 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.” Pelo exposto, em consonância 

com o inciso I do artigo 51 da Lei nº. 9.099/95, JULGO EXTINTO o 

processo SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Condeno a parte promovente ao 

pagamento das custas processuais, nos termos do enunciado 28 do 

FONAJE. Transitada em julgado, 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 

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 -

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000184-09.2017.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA MARA DE SOUZA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO DA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Processo: 1000184-09.2017.8.11.0018 

EXEQUENTE: CLAUDIA MARA DE SOUZA EXECUTADO: ANTONIO DA 

SILVA PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc., Dispensado o relatório, 

conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. Em análise dos autos, depreende-se 

no evento n. 15488933, que a promovente foi intimada a fornecer o atual 

endereço da parte promovida não encontrada para citação, mantendo-se 

inerte, conforme certidão no evento n. 15807392. Diante do exposto, 

considerando que a parte interessada não promoveu ato que lhe competia, 

em face da sua inércia, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do 

mérito, com fundamento no art. 485, inciso III, 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 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 -

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000292-04.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

TANIA CASSIA FARIAS LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO DO NASCIMENTO MELO OAB - MT0009110A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

B2W COMPANHIA DIGITAL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT0018017S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Processo: 1000292-04.2018.8.11.0018 

REQUERENTE: TANIA CASSIA FARIAS LIMA REQUERIDO: LOJAS 

AMERICANAS S.A. PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc., Primeiramente, 

RETIFIQUE-SE a denominação da parte promovida, para constar B2W 

COMPANHIA DIGITAL, no lugar de LOJAS AMERICANAS S.A., conforme 

requerido em contestação. 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 rescisão contratual e restituição de valores c/c indenização 

por danos morais, em que a parte autora sustenta que adquiriu filtros para 

purificador de água pelo site da Reclamada na Internet, efetuou o 

pagamento por meio de cartão de crédito, mas não recebeu o produto, 

tendo já expirado o prazo de entrega. Alega que tentou resolver 

administrativamente o problema, sem êxito, tendo de socorrer-se de 

demanda judicial para tanto. São essas a causa de pedir e pedidos na 

inicial. Analisando os elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que a hipótese é de improcedência da demanda. 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. De toda forma, a 

solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do 

Código de Processo Civil que estabelece competir ao autor provar o fato 

constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo 

do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 

341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, 

toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que 
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impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos 

não impugnados. No caso vertente, a parte autora comprovou a compra 

efetuada, e o respectivo pagamento em favor da reclamada; bem como 

restou incontroverso o atraso e o não-recebimento do produto adquirido 

no prazo assinalado; demonstrados pelos e-mails enviados pela própria 

promovida informando a ocorrência do atraso, e e-mails enviados pela 

parte autora cobrando a entrega. Por outro lado, em defesa, a promovida 

informou e demonstrou que a compra fora cancelada, e o valor pago foi 

estornado em 23/05/2018, o que não foi negado pela promovente em sua 

impugnação. Sendo assim, resta prejudicado o pedido de rescisão e 

respectiva restituição de valor pago. No que toca a pretensão 

indenizatória pelos danos morais sofridos, embora reconhecida a falha na 

prestação do serviço decorrente do atraso na entrega do produto 

adquirido, por outro lado verifica-se a inocorrência de dano 

extrapatrimonial a ser indenizado, uma vez que o aborrecimento gerado 

não teve maiores proporções. Isto porque, apesar das cobranças via 

e-mail pela promovente, releva considerar que a requerida foi quem 

inicialmente informou o atraso (pelo menos é o que se extrai do teor do 

e-mail por ela enviado), bem como acabou cancelando a compra e restituiu 

o valor pago sem ser compelida judicialmente; ou seja, antes mesmo de 

tomar conhecimento da presente ação, já que foi citada somente em, tendo 

resolvido administrativamente a questão sem maiores delongas e 

consequências. Nestas hipóteses, não há como reconhecer a existência 

do dano alegado: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPRA 

VIA INTERNET. NÃO RECEBIMENTO DO PRODUTO. VALOR ESTORNADO 

NA VIA ADMINISTRATIVA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

INDEFERIMENTO. Embora compreensível o incômodo gerado pelo evento, 

não há, nos autos, prova de que a situação tenha tido proporções 

maiores, aptas a ensejar indenização por danos morais à autora. O 

cancelamento da compra, somado ao estorno de forma administrativa do 

valor pago pelo produto, por si só, não tem o condão de gerar a 

indenização pretendida. Trata-se, na verdade, de aborrecimentos da vida 

moderna, ônus a ser suportado por todos os que vivem em sociedade e 

optam por usufruir das facilidades e comodidades advindas do comércio 

eletrônico. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70076676592, 

Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eugênio Facchini 

Neto, Julgado em 25/04/2018). Ao agir dessa forma, isso demonstra que 

cumpriu seu dever de transparência e informação, e preocupação com o 

consumidor, ainda que transcorrido certo lapso temporal entre a detecção 

do atraso e o efetivo cancelamento e devolução, mas que ocorreu de 

forma voluntária. Ainda, verifica-se que não houve sucessivas e inúmeras 

tentativas de solução a configurar a chamada teoria de perda de tempo 

livre ou transtornos de grandes proporções, seja por incontáveis contatos 

ao fornecedor, seja no âmbito de defesa do consumidor (perante o 

Procon), ou mesmo aguardar meses por uma solução. Não foi noticiado 

qualquer fato ou motivo relevante que tenha causado intenso abalo à 

promovente por consequência do atraso na entrega do produto adquirido. 

A classificar o episódio como mero aborrecimento, com frequência 

ocorrem críticas e questionamentos de que determinados fatos não podem 

ser assim considerados. E de fato, casos similares a este (produto não 

entregue ou entregue com atraso) podem gerar danos morais, mas a 

depender do caso concreto, suas peculiaridades e as grandes 

proporções que atinge os transtornos e aborrecimentos, o que não se 

verificou na espécie. Assim, é como este juízo considera o presente caso. 

Em que pesem as razões apresentadas, entendo que não há como 

reconhecer que a parte autora passou a conviver com uma situação 

inesperada que lhe causou constrangimentos, humilhação, aborrecimentos 

e preocupações. Não sem propósito, como vem decidindo nossos 

tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem 

maiores consequências, não são passíveis de indenização por dano 

moral. Aliás, se todos quiserem ganhar sobre todo e qualquer 

contratempo, dissabor, ou situação negativa da vida cotidiana, por 

conseguinte, causará sérios desequilíbrios e prejuízos que tornarão 

impossível a vida em sociedade. Não se afirma aqui que as falhas dos 

comerciantes e prestadores de serviços são admissíveis. No entanto, 

deve-se considerar que ao final, a pretensão da parte autora foi atendida, 

sem maiores consequências à sua honra, ou estado psicológico, pelo que 

tenho ser incabível indenização por danos morais. Por fim, eventual 

alegação da regra prevista no art. 489, §1º, inciso IV do CPC/2015, desde 

logo é afastada considerando não ser aplicável ao microssistema dos 

Juizados Especiais, em atenção aos enunciados n. 161 e 162 do FONAJE: 

ENUNCIADO 161 - Considerado o princípio da especialidade, o CPC/2015 

somente terá aplicação ao Sistema dos Juizados Especiais nos casos de 

expressa e específica remissão ou na hipótese de compatibilidade com os 

critérios previstos no art. 2º da Lei 9.099/95. ENUNCIADO 162 - Não se 

aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 

diante da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95. 

Ante o exposto, JULGO improcedente o pedido de indenização por danos 

morais. E por consequência, o faço com resolução do mérito, 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). Atente-se a Secretaria acerca da determinação acima. 

Transitada em julgado, e em nada sendo requerido, 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 -

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010209-59.2017.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIMAR RIBEIRO SCHMOELLER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINE DE GOIS CONRADI OAB - MT0022077A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES DEL REY LTDA - ME 

(EXECUTADO)

 

Promovo a intimação do(a) advogado(a) da parte autora, para se 

manifestar, no prazo de 15 dias acerca do endereço atualizado do(a) 

promovido(a), sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010498-94.2014.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO PEREIRA DE QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINDAMIR MACEDO DE PAIVA OAB - MT0016164A-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)

 

Manifeste-se a parte exequente quanto ao cumprimento da obrigação, no 

prazo de 5 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010047-98.2016.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

T R FRAGNAN - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINDAMIR MACEDO DE PAIVA OAB - MT0016164A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEILA ROSELI TARDIVO (EXECUTADO)

 

Não havendo a efetivação do bloqueio, promovo a INTIMAÇÃO do 

exequente para pugnar o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) 

dias, mormente para indicar bens passíveis de penhora, consignando que 

a sua inércia acarretará a extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010088-31.2017.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

OLIVEIRA & BATAGLIA HERRERO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO JUNIOR GONCALVES OAB - MT0008787A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO HENRIQUE DA SILVA (EXECUTADO)

 

Não havendo a efetivação do bloqueio, promovo a INTIMAÇÃO do 

exequente para pugnar o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) 
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dias, mormente para indicar bens passíveis de penhora, consignando que 

a sua inércia acarretará a extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010223-43.2017.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO CAETANO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA ALBERTINI COLET OAB - MT0020262A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA SANTA ROSA LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO OAB - MT0011393A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Numero do Processo: 

8010223-43.2017.8.11.0018 REQUERENTE: APARECIDO CAETANO DE 

SOUZA REQUERIDO: HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA SANTA 

ROSA LTDA DECISÃO Trata-se de pedido de parcelamento do valor 

executado, conforme previsão do artigo 916 do CPC. Em ID: 13370555 o 

exequente manifesta concordância com parcelamento. Pois bem. 

Primeiramente DEFIRO o parcelamento requerido pelo executado já que 

realizou depósito de 30% do valor atualizado da dívida. Intime-se o 

executado, para continuar a efetuar os depósitos das parcelas, devendo 

comprovar nos autos, sob pena de aplicação do artigo 916, §5º do CPC. 

Após, intime-se o exequente para manifestação no prazo de 05 (cinco) 

dias quanto a quitação integral do crédito. Por fim, concluso para 

sentença. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010566-78.2013.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTINA DA SILVA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO JUNIOR GONCALVES OAB - MT0008787A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

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

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Numero do Processo: 

8010566-78.2013.8.11.0018 REQUERENTE: CRISTINA DA SILVA CAMPOS 

REQUERIDO: BANCO PAN S.A. DECISÃO 1. RECEBO O RECURSO 

INOMINADO acostado em ID: 14141474 dos autos, o qual, conforme 

certificado em ID: 14143116 é TEMPESTIVO; 2. Uma vez presentes os 

requisitos de admissibilidade (interesse, legitimidade e adequação) 

impõe-se o recebimento do presente recurso, porém, SOMENTE NO SEU 

EFEITO DEVOLUTIVO, nos termos do disposto no art. 43 da Lei n.º 

9.099/95, eis que consoante entendimento das Turmas Recursais deste 

estado, o efeito suspensivo só deve ser concedido em situações 

excepcionais. 3. Intime-se a parte recorrida para apresentar 

contrarrazões no prazo legal. Após, com ou sem manifestação, 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal desta Estado. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000061-74.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO LUIZ DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES 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 JUARA Numero do Processo: 

1000061-74.2018.8.11.0018 REQUERENTE: TIAGO LUIZ DOS SANTOS 

REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, DECISÃO 1. 

RECEBO o RECURSO INOMINADO acostado em ID: 13693747, deferindo ao 

promovente os beneficio da justiça gratuita, o qual, conforme certificado 

em ID: 13723790 é TEMPESTIVO; 2. Uma vez presentes os requisitos de 

admissibilidade (interesse, legitimidade e adequação) impõe-se o 

recebimento do presente recurso, porém, SOMENTE NO SEU EFEITO 

DEVOLUTIVO, nos termos do disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, eis 

que consoante entendimento das Turmas Recursais deste estado, o efeito 

suspensivo só deve ser concedido em situações excepcionais. 3. 

Intime-se a parte recorrida para apresentar contrarrazões no prazo legal. 

Após, com ou sem manifestação, ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma 

Recursal desta Estado. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000302-48.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

JORGELEIA SCHMOELER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA ALBERTINI COLET OAB - MT0020262A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GESSICA CARVALHO DA SILVA (REQUERIDO)

 

Audiência conciliação designada para 02/10/2018 10:00 JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010212-14.2017.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBER ALVES TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TOBIAS PIVA OAB - MT0020730A (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 JUARA Processo: 8010212-14.2017.8.11.0018 

REQUERENTE: CLEBER ALVES TEIXEIRA REQUERIDO: VIVO S.A. 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc., Dispensado o relatório, conforme 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Diante do pagamento do valor da condenação, 

que já fora levantado pelo exequente por meio de alvará, DECLARO 

EXTINTO o cumprimento de sentença, com fulcro no art. 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado desta 

decisão, e ao final, arquivem-se os autos com as devidas baixas e 

anotações. Intime-se. Cumpra-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 -

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000058-22.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXSANDRO DIAS RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO RUBENS BETARELLO SETOLIN OAB - MT0018930A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEJAIME JESUS DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GHYSLEN ROBSON LEHNEN OAB - MT0015312A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Processo: 1000058-22.2018.8.11.0018 

REQUERENTE: ALEXSANDRO DIAS RODRIGUES REQUERIDO: DEJAIME 
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JESUS DE OLIVEIRA PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc., Dispensado o 

relatório, conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Compulsando os 

autos, denoto que a parte autora, apesar de devidamente intimada da 

designação de audiência de conciliação, não compareceu ao ato, nem 

justificou sua ausência. Dessa forma, o processo deve ser extinto. Nesse 

contexto, dispõe o Artigo nº 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.” Já o enunciado 20 

do FONAJE prevê o seguinte: ENUNCIADO 20 – O comparecimento 

pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser 

representada por preposto. Assim, é dever das partes comparecer 

obrigatoriamente nas audiências dos Juizados Especiais, ônus 

expressamente previsto na Lei 9.099/95. Ao criar tal regra, a intenção do 

legislador foi cumprir o critério norteador dos Juizados da busca da 

conciliação sempre que possível (art. 2º), cujo momento é o ato solene 

previsto especialmente para esse fim, o que justifica a presença 

obrigatória das partes. Trata-se portanto, de regra prevista em lei especial, 

o que afasta a aplicação subsidiária do CPC quanto às audiências. Dessa 

forma, não assiste razão ao promovente ao alegar que outorgou poderes 

para transigir ao seu advogado a suprir sua ausência no ato, ainda que 

tenha apresentado contraproposta de acordo, pois, conforme exposto 

acima, seu comparecimento é obrigatório, sem qualquer exceção ou 

ressalva. Pelo exposto, em consonância com o inciso I do artigo 51 da Lei 

nº. 9.099/95, JULGO EXTINTO o processo SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 

Condeno a parte promovente ao pagamento das custas processuais, nos 

termos do enunciado 28 do FONAJE. Transitada em julgado, 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 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 -

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000673-12.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR PINHEIRO PIOVESAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONY DE ABREU MUNHOZ OAB - MT0011972A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

APARÍCIO CARDOSO DA ROSA (REQUERIDO)

 

Audiência conciliação designada para 02/10/2018 10:20 JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000109-67.2017.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

AUGUSTO GAONA (REQUERENTE)

FRANCIELE GAONA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA MENDES OAB - MT0014934A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED REGIONAL MARINGA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO BITTENCOURT FERRAZ DE CAMARGO OAB - PR0052665A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Promovo a intimação da(s) parte(s) para se 

manifestarem no prazo de 05 (cinco) dias, quanto ao retorno dos autos da 

Turma Recursal. SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

JUARA E INFORMAÇÕES: RUA ANITA GARIBALDI, 94W, BOA VISTA, 

JUARA - MT - CEP: 78575-000 - TELEFONE: (66) 35561496

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 77611 Nr: 962-30.2016.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Iloir Gomes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:MT/16164

 Promovo a intimação do advogado do réu, para que informe o endereço 

da testemunha SERGIO MARGUES, tendo em vista a certidão do Oficial de 

Justiça Ref: 69

Comarca de Juína

1ª Vara

Intimação

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

Processo Número: 1000374-14.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

I. M. D. S. H. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIMONE DE SOUZA ROCHA OAB - 940.575.911-68 (REPRESENTANTE)

HILONES NEPOMUCENO OAB - MT0014764A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. H. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

DECISÃO Processo: 1000374-14.2018.8.11.0025. AUTOR: IGOR MATEUS 

DE SOUZA HUBNER REPRESENTANTE: LUCIMONE DE SOUZA ROCHA 

RÉU: ADRIANO HUBNER V I S T O S, Trata-se de ação de execução de 

alimentos proposta por Igor Mateus de Souza Hubner representado por 

sua genitora Lucimone Souza Rocha em face de Adriano Hubner, 

pretendendo o recebimento dos alimentos provisórios dos três últimos 

meses, no valor de R$ 431,72 (quatrocentos e trinta e um reais e setenta e 

dois centavos). Processe-se em segredo de justiça conforme recomenda 

o artigo 189, inciso II, do Código de Processo Civil. Da análise da petição 

inicial e da emenda verifico que estão preenchidos os requisitos do artigo 

319 do CPC, assim como foi observada a determinação posta no artigo 

320 do mesmo diploma legal. Desta forma, não sendo o caso de aplicação 

do disposto no artigo 330 do CPC, recebo a petição inicial e sua emenda e, 

nos termos do artigo 528 do CPC, determino a citação/intimação do 

executado pessoalmente para, em 3 (três) dias, pagar o débito, provar 

que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo, sob pena de prisão 

civil até a integral quitação do débito, ou por até três meses, conforme 

disposto no artigo 528, §3º, do CPC. No ato citatório deverão constar 

todas as advertências legais. Defiro o benefício da justiça gratuita na 

medida em que a requerente é pobre na acepção jurídica do termo não 

dispondo, assim, de meios para arcar com as despesas do processo sem 

se privar dos recursos indispensáveis à sua manutenção. Dê-se vista dos 

autos ao Ministério Público. Às providências. FABIO PETENGILL, Juiz de 

Direito.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000127-33.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - RS30820-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RONILDO SIMOES DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

DECISÃO Processo n°: 1000127-33.2018.8.11.0025 REQUERENTE: Banco 

Bradesco Financiamentos S.A. REQUERIDO: Ronildo Simões da Silva 

VISTOS, Ação de Busca e Apreensão proposta por Banco Bradesco 

Financiamentos S. A. em face de Ronildo Simões da Silva, com 

fundamento no art. 3º do Decreto-lei 911/69, com redação dada pela Lei nº 

13.043, de 13 de novembro de 2014. Para a concessão da liminar, por 

disposição legal, basta a comprovação da mora ou do inadimplemento do 

devedor, tendo o requerente cumprido estes requisitos. Com efeito, os 

documentos atrelados à inicial demonstram a relação contratual, bem como 

a inadimplência por parte do requerido. Por outro lado, há receio de que o 
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requerente sofra danos ocasionados pelo uso inadequado do bem ou 

ainda o seu desaparecimento, objetivando impedir a aplicação de seu 

pretenso direito. Isto posto, DEFIRO, liminarmente, a medida pleiteada. 

Expeça-se mandado de busca e apreensão, que deverá ser cumprido com 

circunspecção e moderação. Entretanto, em relação ao requerimento de 

diligências a serem promovidas por este juízo, especificamente em relação 

à comunicação do DETRAN e SEFAZ quanto a eventual consolidação da 

propriedade do veículo, INDEFIRO o requerimento formulado, haja vista ser 

de responsabilidade do alienante tal providência. Cumprida a medida, 

CITE-SE a parte requerida para que, no prazo de 05 (cinco) dias efetue o 

pagamento da integralidade da dívida pendente, segundo os valores 

apresentados pelo credor fiduciário, hipótese na qual o bem lhe será 

restituído livre de ônus. Após o decurso do prazo de 05 (cinco) dias do 

cumprimento da liminar e citação da parte requerida, não ocorrendo 

depósito integral da dívida, consolidar-se-ão a propriedade e a posse 

plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, devendo ser 

expedido ofício ao Departamento de Trânsito competente, a fim de que se 

proceda a novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, 

ou de terceiro que este indicar, livre de ônus da propriedade fiduciária, 

nos termos do §1º do art. 3º do Decreto-Lei 911/69, com a nova redação 

da Lei n° 10.931/2004. CITE o devedor, ainda, para querendo, contestar a 

ação no prazo de 15 (quinze) dias. Advirta-a de que com seu silêncio, 

findo o prazo, ser-lhe-á decretada a revelia, sendo considerados 

verdadeiros os fatos alegados pelo autor. Cientifique-o que a resposta 

poderá ser apresentada ainda que o devedor tenha pagado a dívida, caso 

entenda ter havido pagamento a maior e deseje restituição, tudo nos 

ditames do §4º do art. 3º do Decreto-Lei 911/69, com a nova redação da 

Lei n° 10.931/2004. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às 

providências. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

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

Processo Número: 1000609-49.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

V. D. C. D. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLENE FERNANDES DOS SANTOS OAB - MT0018730A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J. D. F. N. (RÉU)

Outros Interessados:

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Autos nº 1000609-49.2016.811.0025 

EXEQUENTE: Danyel da Silva Novais EXECUTADO: Jhones de Freitas 

Novais VISTOS. Inicialmente, retifique-se o polo ativo da lide para fazer 

constar como exequente o menor Danyel da Silva Novais representando 

por sua genitora Vanderli da Cruz da Silva. Em seguida, conforme se 

infere dos autos, o executado permaneceu acautelado pelo prazo de 60 

dias, em decorrência do inadimplemento das prestações alimentares que 

se venceram no período compreendido entre os meses de setembro de 

2016 e agosto de 2017, contudo, conforme informado pela exequente na 

petição de ID. 14221392, o devedor ainda assim se mantém inadimplente 

em relação as demais parcelas que se venceram no curso da lide. 

Portanto, intime-o executado para que no prazo de 03 (três) dias, pague o 

débito alimentar - conforme calculo apontado na petição de ID. 14221392 -, 

justifique sua impossibilidade de fazê-lo ou comprove que já tenha 

efetuado o pagamento, sob pena de ser decretada sua prisão civil. 

Decorrido o prazo sem cumprimento voluntário da obrigação, certifique-se 

e, desde já, determino a expedição de mandado de prisão, cujo prazo fixo 

em 60 (sessenta) dias. Consigne-se no mandado a advertência de que se 

tratando o requerido de preso civil, deverá ficar sob a responsabilidade 

direta da autoridade policial e mantido em separado dos demais detentos 

Com o pagamento ou depósito dos valores devidos e atualizados, 

expeça-se incontinenti alvará de soltura. Por fim e sem prejuízo, oficie-se 

à empresa DELTA INDÚSTRIA DE MADEIREIRA, CNPJ 13188713/0001-72, 

no endereço indicado pela exequente na petição de ID. 14221392 para 

promover o desconto de R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais) 

diretamente da folha de pagamento do executado Jhones de Freitas 

Novais, depositando-o na conta bancária de titularidade da genitora do 

infante, também indicada na petição de ID. 14221392. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Às providências. 

Juína/MT, 26 de julho de 2018. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1000499-50.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE GRAZIELI LAMBRECHT OAB - MT21432/O (ADVOGADO)

MAYARA GONCALVES FREITAS OAB - MT0019468A (ADVOGADO)

JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO OAB - MT0013427A-A 

(ADVOGADO)

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES OAB - MT0003749A 

(ADVOGADO)

POLIANE DE BRITO BATISTA OAB - MT21950/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IZLINO BATISTA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1000499-50.2016.8.11.0025 VISTOS 

EM CORREIÇÃO. DETERMINO à Sra. Gestora Judiciária que nomeie um 

Médico Psiquiatra para realizar a perícia médica com fito de atestar a 

capacidade do Sr. Izaulino Batista, bem como para responder os quesitos 

apresentados na audiência outrora realizada e os eventuais quesitos que 

serão apresentados pelas partes no prazo legal. INTIME-SE o referido 

Médico, para manifestar-se acerca da aceitação ou não do encargo, 

devendo o mesmo, em caso positivo, declinar sua proposta de honorários 

periciais e tomar compromisso por termos nos autos. INTIMEM-SE as 

partes e o Ministério Público ainda para, querendo, formularem quesitos e 

indicarem assistente técnico, no prazo de legal. Com a apresentação do 

laudo, manifestem-se as partes no prazo legal. Noutra banda, em caso 

negativo, não havendo o referido expert nesta Comarca, certifique-se e 

voltem-me os autos conclusos para ulterior deliberação. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências. Juína/MT, 25 de setembro de 

2017. Roger Augusto Bim Donega Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000234-77.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANO DE SOUZA (EXECUTADO)

A. R. TREVISAN & SOUZA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Intimar o (a) advogado (a) da parte autora para que providencie o 

pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça no valor de R$ 60,00 

(sessenta reais), para cumprimento do mandado no bairro Setor de 

Serviços e Industrial, no prazo de 05 (cinco) dias. Informamos, ainda, 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000320-48.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDECIR DE SOUZA CORDEIRO (EXECUTADO)

 

Intimar o (a) advogado (a) da parte autora para que providencie o 

pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça no valor de R$ 20,00 

(vinte reais), para cumprimento do mandado no bairro Centro, no prazo de 

05 (cinco) dias. Informamos, ainda, 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000306-64.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:
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COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AILTON JOSE FERREIRA (EXECUTADO)

 

Intimar o (a) advogado (a) da parte autora para que providencie o 

pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça no valor de R$ 280,00 

(duzentos e oitenta reais), para cumprimento do mandado na cidade de 

Município/MT, no prazo de 05 (cinco) dias. Informamos, ainda, 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000299-09.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO EUDAZIO DE LIRA (EXECUTADO)

 

Intimar a parte autora na pessoa de seu advogado para que recolha o 

preparo da carta precatória, no prazo legal.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 9429 Nr: 1725-35.2001.811.0025

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SÔNIA MARIA DE SANTANA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANUEL JOSUÉ DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL JERONIMO SANTOS - 

OAB:13389/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 1725-35.2001.8.11.0025 (Cod. 9429)

Inventariante: Sonia Maria de Santana dos Santos

Inventariado: Espólio de Manuel Josué dos Santos

Vistos, etc.

 Compulsando os autos, verifica-se uma indesejável inercia da marcha 

processual, caracterizando a má administração/condução do feito pela 

inventariante, que a par de não ter prestado nenhuma vez contas de sua 

gestão processual dos bens da herança, mesmo estando há 17 anos 

nesse encargo, atua de modo insuficiente no impulsionamento do feito, 

posto que nem últimas declarações, esboço de partilha, esclarecimento 

sobre os bens arrolados e depois unilateralmente excluídos da herança, 

etc, tratou de apresentar nos autos.

Desse modo, visando dar ao processo a finalidade que ele efetivamente 

possui e não servir de escora para a apropriação por herdeiros da 

herança que não lhes pertence individualmente até que se ultime a partilha, 

determino: (i) apresente a inventariante as últimas declarações, inclusive 

quantificando o patrimônio e propondo esboço de partilha; (ii) indique o 

endereço ou comprove a anuência de todos herdeiros com a proposta de 

partilha; (iii) preste contas da gestão do patrimônio comum; (iv) apresente 

certidão atualizada de inexistência de ônus fiscais e comprove o 

recolhimento do ITCDM.

Fixo prazo, improrrogável, de 15 dias, para cumprimento das ordens aqui 

emanadas, pena de destituição da inventariante e nomeação de outro 

herdeiro, ou em caso de recusa, de auxiliar judicial, às expensas do 

Espólio, para impulsionamento eficaz do feito e seu deslinde.

Intime-se.

Às providências.

Juína/MT, 27 de julho de 2018.

 FABIO PETENGILL,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 107628 Nr: 1397-17.2015.811.0025

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANUEL JOSUE DOS SANTOS (espólio)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:OAB/MT 

17.980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL JERONIMO SANTOS - 

OAB:13389/MT

 Processo nº: 1397-17.2015.8.11.0025 (Código nº: 107628)

Requerente: Banco do Brasil S/A

Requerido: Espólio de Manuel Josué dos Santos

Vistos, etc.

Trata-se de pedido de habilitação de crédito em ação de inventario judicial, 

consubstanciado em alegada escritura de confissão de dívidas firmada 

pelo de cujus em vida e que conferiria ao credor habilitante um direito de 

crédito no montante atualizado até o protocolo do pedido de habilitação no 

importe de R$ 391.041,27.

Segundo a inventariante, a pretensão não tem foros de juridicidade, 

porque o referido instrumento de confissão de dívida conteria cláusula 

expressa (décima sexta) de contratação do seguro prestamista na 

operação de crédito em cobrança, o que significaria que ocorrido o 

sinistro previsto na apólice securitária, contratada como obrigação anexa 

à principal, extinta estaria a dívida.

É de sabença comezinha que o seguro prestamista existe, exatamente 

para atender a “finalidade precípua de assegurar a quitação da dívida do 

segurado em casos de morte, invalidez ou até mesmo desemprego”, e, se 

assim o é, ocorrendo uma dessas situações, o beneficiário deste seguro 

será a empresa credora, que mesmo diante da invocação da cláusula 

prestamista, silenciou sobre ela, sem confirmar nem infirmar a extensão da 

apólice e sua abrangência.

Desse modo, intime-se o habilitante a juntar a apólice do seguro 

prestamista contratado na operação de crédito que anima o pedido de 

habilitação, pena de presunção de quitação da dívida e extinção do 

incidente. Prazo de 10 dias.

Juína (MT), 27 de julho de 2018.

 FABIO PETENGILL,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 122073 Nr: 2659-65.2016.811.0025

 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: DADDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE CRISTINA MACHADO 

FLORES BRUNO - OAB:16370/MT, DANIELI FELBER - OAB:10.623/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR, NO PRAZO LEGAL, ACERCA DAS INFORMAÇÕES 

PRESTADAS À FL. 45.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 39898 Nr: 3727-65.2007.811.0025

 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: IOLANDA GARCIA FERREIRA BRAGANSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOVIANO JOSÉ DE OLIVEIRA, ANTONIA 

PEREIRA DE OLIVEIRA, JOÃO DAS NEVES MACHADO, ZENIR ROSA DA 

SILVA, GERSON MOREIRA DA SILVA, DERLI APARECIDA C. MASIKOWSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON JOSÉ FRANCO - 

OAB:6188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL JERONIMO SANTOS - 

OAB:13389/MT
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 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE REQUERIDA PARA, 

QUERENDO E NO PRAZO LEGAL, APRESENTAR CONTRARRAZÕES AO 

RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 35510 Nr: 91-91.2007.811.0025

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZINETE SOUZA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCO ANTONIO FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSWALDO LOPES DE SOUZA - 

OAB:3.682-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desse modo, determino que a inventariante se manifeste sobre as 

alegadas sonegações e uso abusivo da gestão dos bens do espólio, 

assim como preste contas, de forma contábil, de toda administração dos 

bens, inclusive as alienações feitas sem autorização judicial, 

apresentando balanço contábil e físico do estoque da empresa existente e 

dando contas da destinação dos bens, do motivo da venda pelo preço 

anunciado, do que fez com o ponto comercial, etc.Fixado o prazo, vedo 

desde já qualquer pedido de postergação, prorrogação ou adiamento da 

obrigação.Apresentadas as contas e/ou manifestando-se sobre a 

impugnação às primeiras declarações, venham-me conclusos para os fins 

do que preconiza o art. 627, §1º e 2 do NCPC.No mesmo prazo, proceda a 

inventariante a prova da intimação/citação de todos os herdeiros sobre as 

primeiras declarações apresentadas, certificando-se a secretaria eventual 

revelia ou preclusão.Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo e, após, conclusos para decisão.Juína (MT), 27 de julho 

de 2018. FABIO PETENGILL,Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 7522 Nr: 2718-15.2000.811.0025

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE JUINA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMAR ALVES MENEZES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CICERO ALLYSSON BARBOSA 

SILVA - OAB:34495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVALDO GUSMÃO DA ROSA - 

OAB:2982/MT

 Autos n°: 2718-15.2000.8.11.0025 (Código: 7522)

Exequente: Município de Juína

Executado: Espólio de Osmar Alves de Menezes

VISTOS.

Compulsando os autos verifica-se que se encontra absolutamente sem 

nenhum andamento desde o ano de 2014, e até as intimações realizadas 

ao Município são feitas de modo errôneo, o que não permite aquilatar 

sequer se já decorreu o prazo legal suficiente para que se declare o 

exequente desidioso e extinga-se a execução fiscal, que às escancaras, 

é tratada com total desleixo pela municipalidade.

Diga-se, aliás, que há petição nos autos do inventário anunciando, 

inclusive, que teria sido celebrado acordo extrajudicial entre o município e 

os pretensos proprietários do imóvel executado, razão porque determino, 

com as cautelas necessárias, seja o Município intimado, na pessoa de um 

de seus procuradores jurídicos, a dar andamento ao feito, esclarecendo 

se o débito está ou não quitado ou adotando comportamento efetivo e 

escorreito para impulsionar a execução, no prazo de 5 dias.

Alerte-se que eventual silêncio importará extinção do processo, porque o 

prazo do ano a que alude o art. 485, § 1º do NCPC, já se esvaiu inúmeras 

vezes nesses autos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Juína (MT), 27 de julho de 2018.

 FABIO PETENGILL,

 Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 3701 Nr: 4061-07.2004.811.0025

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GÉSSICA LATALIZA DE MENEZES, GIL MAIRON 

VARANDA DE MENEZES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTE JUÍZO, OSMAR ALVES DE MENEZES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO GUSMÃO DA ROSA - 

OAB:2982/MT, OSWALDO LOPES DE SOUZA - OAB:3.682-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS BODSTEIN VILLACA 

FILHO - OAB:19216

 De todo modo, a constatação é a de que o inventário não possui mais 

andamento eficaz algum, nenhum herdeiro se apresenta como 

administrador do monte partilhável, escancarando o pouco caso, a 

desfaçatez com o patrimônio hereditário.Sendo assim, determino a 

intimação pessoal das três herdeiras restantes, Géssica Lataliza de 

Menezes, Angelica Dolores Araruna de Menezes, estas duas na pessoa 

do advogado que as representa em juízo, e Geysa Maria Varanda de 

Menezes (pessoalmente, nos endereços declinados nas pesquisas 

anexas, realizadas pelo próprio juízo, via CP), a fim de que, no prazo de 10 

dias, informem se alguma delas ira se predispor ao múnus público previsto 

no art. 617 e seguintes do NCPC, bem como compelindo a herdeira Geysa 

Maria para que preste contas, sob as penas da lei, do gado vacum que 

afirmou em juízo ter alienado a terceiros.Sobrevindo ou não manifestação, 

expeça-se ofícios ao CRI de Juína/MT, a fim de que preste informações 

atualizadas acerca dos seguintes bens imóveis: Lote 21, quadra 03, Rua 

Francisco Alves, Módulo 02, Título expedido pelo INTERMAT sob nº 

332/19/1163; Lote 01, Quadra 09, Rua Vanor Lauro de Mello, esquina com 

Rua Hitler Sansão, Módulo 01, matrícula originária nº 13.428, CRI do 6º 

Ofício de Imóveis da Capital; Lote 01, Avenida Nove de maio, antiga 

Reserva Técnica 06, Módulo Pioneiro; Lotes urbanos 01 e 02, quadra 04, 

eixo comercial, Avenida dos Jambos esquina com Travessa Catarinense; 

imóvel rural medindo 514,42 ha., BR-174, com registro contratual de 

alienação lavrado no CRI de Juina, sob os registros de nº 40.339 e 50.339, 

indicando se há registros de alienação, datas e quem seriam os 

envolvidos, bem como se aludidos bens já se acham matriculados nesta 

serventia extrajudicial e quais as respectivas anotações, trazendo aos 

autos, se existentes, as certidões atualizadas de tais imóveis. Prazo de 15 

dias.Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo e, 

após, conclusos para decisão.Juína (MT), 27 de julho de 2018. FABIO 

PETENGILL,Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 96798 Nr: 5266-56.2013.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NNDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AJNS, AGDSS, AGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NIRLEI DE FÁTIMA FRANCO - 

OAB:5389/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER HERMES - OAB:OAB/MT 

16.727, KELLI CRISTINI PANAS HELATCZUK - OAB:15515/MT

 Autos nº 5266-56.2013.811.0025 (Cód. 96798)

CREDOR: Neide Nobre da Silva

DEVEDOR: Acival Gabriel de Souza

 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

VISTOS.

Havendo renitência do devedor em pagar ou garantir a dívida em 

discussão, e sobrevindo pedido expresso do credor de realização de 

penhora online, de dinheiro, respeitada a ordem de gradação fixada no art. 

835, I do CPC, defiro o pedido de bloqueio e constrição de valores/créditos 

pertencentes ao executado e que se encontrem depositados/aplicados em 

instituições financeiras, via sistema BACENJUD, observando-se as 

normas esculpidas na CNGC para essa espécie de penhora judicial.

Considerando que o último cálculo do débito foi apresentado no ano de 

2017, intime-se o credor para apresentar o cálculo atualizado do valor do 

débito, no prazo de 05 dias. Após, tornem os autos ao gabinete para 

cumprimento da medida.

Sendo exitosa a tentativa de constrição, expeça-se mandado de intimação 

do devedor.

Em sendo infrutífera a penhora realizada, intime-se o credor para que 

requeira o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do feito.
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Providências necessárias.

Juína/MT, 28 de julho de 2018.

FABIO PETENGILL

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 93717 Nr: 1866-34.2013.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA JOSE INÁCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLI GASPARI CÂMARA - 

OAB:18769/MT

 Processo n°: 1866-34.2013.811.0025 (Código nº: 93717)CREDOR: 

Canopus Administradora de Consórcio Ltda.DEVEDOR: Maria José 

InácioCUMPRIMENTO DE SENTENÇAVISTOS.[...]Dito isso, é evidente que 

se está diante de medida de grande valia, mas que dever ser manejada 

com temperamentos, uma vez que se adentra à intimidade de dados cuja 

finalidade é fiscal e não processual.E antes que se perquira onde estaria a 

distinção entre a pesquisa feita via BACENJUD e esta outra, há que se 

ponderar que o deferimento da penhora de ativos financeiros, via sistema 

virtual de consulta, não demanda o esgotamento das tentativas de obter a 

localização de bens pela via extrajudicial por parte do credor, porque 

dinheiro está na ordem primeira de preferencia de excussão, ex vi do que 

preconiza o art. 835 do CPC.Sendo assim, não localizados valores 

pecuniários suficientes para garantia da execução, retorna ao credor a 

disponibilidade e a responsabilidade pela localização de bens 

expropriáveis do devedor.Neste sentido, ante o largo tempo de tramitação 

processual e que as diligências promovidas no intuito de encontrar bens 

de propriedade da executada restaram parcialmente frutíferas, parece-me 

que se acham satisfeitas as condições e requisitos para realização de 

pesquisas de bens por meio do sistema de consulta de dados denominado 

INFOJUD, razão pela qual defiro o pedido formulado.Realizada a pesquisa 

nos sistemas INFOJUD, dê-se vistas ao exequente.Publique-se no 

DJe.Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo.Juína/MT, 28 de julho de 2018.FABIO PETENGILL Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 90040 Nr: 4324-58.2012.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDAÇÃO PIO XII - HOSPITAL DE CÂNCER DE 

BARRETOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIO CEZAR GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DRIELLI CRISTINA LOPES DOS 

SANTOS - OAB:OAB/MT 23.648-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 4324-58.2012.811.0025 (Cód. 90040)

CREDOR: Fundação Pio XII – Hospital de Câncer de Barretos

DEVEDOR: Julio Cezar Gomes

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

VISTOS.

Sobre a pesquisa de bens em nome do devedor, realizada por meio do 

sistema RENAJUD, manifeste-se o credor, no prazo de 05 dias, sob pena 

de extinção.

Às providências.

Juína/MT, 28 de julho de 2018.

FABIO PETENGILL

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 36360 Nr: 379-39.2007.811.0025

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAARAPO -INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

MADEIRAS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIA BEATRIZ C. DA COSTA 

DE S. SOARES - OAB:Subprocuradora

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLI GASPARI CÂMARA - 

OAB:18769/MT

 Desse modo, se não houve paralisação do processo pelo tempo 

suficiente a completar o quinquênio a que alude a lei, evidente que por 

mais morosa que tenha sido e que esteja sendo a execução fiscal, o 

crédito ainda não se extinguiu pelo decurso do tempo, razão porque rejeito 

a exceção de executividade alegada pelo curador dativo dos revéis, não 

havendo que se falar em ônus sucumbenciais na exceção quando não 

houver encerramento da fase procedimental, já que se cuida de incidente 

processual processado nos próprios autos.Lado outro, verificando que os 

três executados nunca foram encontrados, realize-se pesquisa nos 

sistemas públicos de consultas (INFOJUD, INFOSEG, SIEL, CAGED) 

objetivando a localização dos executados e de seus bens para 

prosseguimento efetivo do procedimento executório.Empós, vistas ao 

exequente para requerer o que entender de direito, salientando que 

eventual inercia restabelecerá a marcha temporal de contagem da 

prescrição do crédito exequendo.Intimem-se.Às providências.Juína (MT), 

28 de julho de 2018. FABIO PETENGILL,Juiz de Direito.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1001075-72.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

DEUSDETE PEREIRA NOGUEIRA (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

MUNICIPIO DE JUINA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

Processo nº 1001075-72.2018.8.11.0025 Vistos etc. Trata-se de Mandado 

de Segurança impetrado pela ASSOCIAÇÃO JUINENESE DE ENSINO 

SUPERIOR DO VALE DO JURUENA - AJES contra ato do Funcionário 

Público Municipal DEUSDETE PEREIRA NOGUEIRA, Assessor de 

Tributação, que se recusa a expedir Alvará de Localização e 

Funcionamento, requerido em 05.02.2018 e 25.06.2018, sob a alegação 

verbal de que a impetrante é devedora de ISSQN. Requer, em sede liminar, 

seja determinada a expedição do referido Alvará de Localização e 

Funcionamento, assegurando-lhe o direito de protocolar processo 

regulatório do sistema e-Mec para fins de credenciamento cujo prazo se 

encerra em 31.07.2018. É o breve relato. Fundamento e Decido O juízo 

sumário que reveste o provimento liminar no mandado de segurança exige 

o adimplemento conjunto de dois requisitos: A relevância dos motivos ou 

fundamentos em que se assenta o pedido inicial e a possibilidade da 

ocorrência de lesão irreversível ao direito do impetrante ou de difícil 

reparação, seja de ordem patrimonial, funcional ou moral, caso seja 

mantido o ato coator até final decisão, ou se o provimento jurisdicional 

instado, só lhe for reconhecido na sentença final de mérito (art. 7º, III, da 

Lei 12.016/2009). No presente caso, vislumbro com clareza a presença do 

fumus boni iuris e do periculum in mora, requisitos indispensáveis para a 

proposição de medidas com caráter urgente (medidas cautelares, 

liminares e antecipação de tutela). Também vislumbro a presença do direito 

líquido e certo, consubstanciado na prova pré-constituída, presente nos 

autos. Em uma breve análise dos autos, é patente a ofensa ao direito da 

impetrante posto que, conforme se observa, há um lapso temporal 

suficiente para a expedição do referido Alvará de Localização e 

Funcionamento, pois o necessário requerimento foi formulado junto ao 

impetrado em 06.02.2018, reiterado em 25.06.2018, sendo que há laudo de 

vistoria favorável ao deferimento do pleito, expedido pelo próprio 

município, em 19.03.2018 (Id. 14397458, Id. 14397473 e Id. 14397484). 

Ademais, é ilegal a exigência do pagamento de débitos oriundos de 

Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza como requisito para 

expedição de alvará de localização e funcionamento, pois tal prática se 

afigura ilegal e abusivo ao ser utilizado como meio coercitivo para 
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pagamento de tributos, o que se amolda ao entendimento sumulado pelo 

STF cujo objetivo é a vedação de medidas ilegais que forçam o 

contribuinte a pagar tributos (verbetes nº 70, 323 e 547). Desse modo, 

verifico que o risco de dano irreparável é premente, uma vez que o prazo 

para protocolar o pedido de credenciamento junto ao sistema e-MEC é de 

até 31 de julho do corrente ano, conforme se depreende do Anexo I da 

Portaria n.º 24 de 21 de dezembro de 2017 do Ministério de Estado da 

Educação (Id. 14397496 – pág.2), sendo o provimento liminar 

indispensável à garantia da eficácia de eventual desfecho favorável da 

presente ação. Por estas razões, DEFIRO A LIMINAR pleiteada e 

DETERMINO ao impetrado que expeça o referido Alvará de Localização e 

Funcionamento, no prazo de 24 horas (vinte e quatro horas). Notifique-se 

a autoridade coatora para prestar as informações que entender 

pertinentes, no prazo legal. Após, vista ao Ministério Público para 

manifestar o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias. Com ou 

sem manifestação ministerial, venham os autos conclusos para sentença. 

Juína/MT, 30 de julho de 2018. VICTOR LIMA PINTO COELHO Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 50486 Nr: 3668-09.2009.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRETTO & PRETTO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPRESA DE TRANSPORTES RIO MANSO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS PEREIRA DE LIMA 

- OAB:5422-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INITME-SE a parte autora para que se manifeste no prazo de dez (10) 

dias, para requerer o que entender de Direito.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000453-90.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

CIRLENE IZIDORO PEREIRA COUTINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA APARECIDA DAVID OAB - MT4889/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VC INSTALACOES ELETRICAS EIRELI - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA Processo: 

1000453-90.2018.8.11.0025. REQUERENTE: CIRLENE IZIDORO PEREIRA 

COUTINHO REQUERIDO: VC INSTALACOES ELETRICAS EIRELI - ME V I S T 

O S, Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, da Lei nº 9.099/95. 

Fundamento e decido. Conforme noticiado por meio da petição anexa ao 

ID. 13368044, as partes firmaram acordo em relação ao débito objeto da 

inicial. Havendo composição amigável, a homologação do acordo com 

resolução do mérito é medida que se impõe. Ante o exposto, HOMOLOGO 

O ACORDO avençado entre as partes e, em consequência, JULGO E 

DECLARO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com 

supedâneo jurídico nos termos do art. 487, inciso III, alínea b, do NCPC, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Defiro o pedido de 

desistência do prazo recursal, devendo a Secretaria certificar o trânsito 

em julgado da sentença na data de hoje, bem como promover as 

anotações e baixas de estilo para arquivamento do feito, consoante 

dispõe o Provimento n. 20/2007/CGJ-MT. Sem custas processuais a teor 

do disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. P.I.C. Às providências. FABIO 

PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000712-56.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO M5 LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ZANDONA OAB - MT0016829A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MILTON CAMILO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA Processo: 

1000712-56.2016.8.11.0025. REQUERENTE: AUTO POSTO M5 LTDA 

REQUERIDO: MILTON CAMILO DE OLIVEIRA V I S T O S, Relatório 

dispensado nos termos do art. 38 da Lei nº 9.099/95. Fundamento e 

decido. O processo se acha apto a ser decidido, pois a matéria afeta aos 

autos não reclama maior dilação probatória, sendo, portanto, imperativo 

legal o julgamento antecipado da lide, que antes de tudo, é um dever do 

juiz, sempre que presentes as condições para sua realização, e 

observada a garantia do exercício do contraditório substancial às partes. 

Como é cediço a regra geral é que o prazo para o requerido apresentar 

resposta à inicial se dá até a audiência de instrução de julgamento de 

acordo com o Enunciado nº 10 do FONAJE. Entretanto, no caso em tela, 

revela-se desnecessária a designação de audiência instrutória, porque os 

autos versam sobre cobrança de título extrajudicial (cheques) sem força 

executiva e que não restaram impugnados pelo reclamado. Se não 

bastasse isso, a Turma Recursal Única do TJMT editou a Súmula 11 que 

assim dispõe: “A contestação será apresentada no prazo de 5 (cinco) 

dias, a contar da audiência de conciliação, sob pena de revelia”. Dito isso, 

voltando os olhos sobre a lide, verifica-se o mandado citatório fez constar 

expressamente que o prazo para apresentação de defesa passaria a fluir 

da data da audiência de conciliação. Assim, citado o demandado 

compareceu à audiência de conciliação que restou inexitosa, 

oportunidade, em que saiu intimado para oferecer contestação, no prazo 

de 5 dias. Contudo, o reclamado quedou-se inerte, assim, deve-se aplicar 

a revelia do artigo 20 da Lei n° 9.099/95, o que implica dizer que a parte 

requerida deverá suportar os ônus de sua inércia, salvo se houver nos 

autos elementos capazes de infirmar as alegações exordiais. Pelo 

exposto, resta incontroverso o fato alegado na inicial (realização de 

negocio entre as partes sem o devido pagamento), bem como o valor 

inadimplido (R$ 6.375,60 representado pelas cártulas de cheque 

carreadas ao feito), já que não foram contestadas tais afirmações e não 

existem provas ou indícios processuais que desautorizem a aplicação dos 

consectários lógicos da ausência de defesa constatada. Destarte, com 

fulcro no art. 487, I, do CPC, extingo o processo com julgamento de mérito, 

julgando procedente o pedido exordial e condenando o requerido ao 

pagamento da importância de R$ 6.375,60 (seis mil trezentos e setenta e 

cinco reais e sessenta centavos), sobre a qual deverão incidir juros de 

mora de 1% a.m. e correção monetária desde o momento do vencimento 

da obrigação, já que se cuida de relação contratual, cuja mora se 

caracteriza ex re. Deixo de condenar o requerido no pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis 

nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). Preclusa a via 

recursal, nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações 

e cautelas legais. P.I.C. Às providências. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000644-09.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JOSSY REGIS SILVA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GONCALO DE SOUZA SILVA OAB - MT0019148A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES UNIVERSO LTDA - ME 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA Processo: 

1000644-09.2016.8.11.0025. REQUERENTE: JOSSY REGIS SILVA DOS 

SANTOS REQUERIDO: CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES 

UNIVERSO LTDA - ME V I S T O S, Dispensado o relatório, nos termos do 

art. 38, da Lei nº 9.099/95. Fundamento e decido. Em audiência de 

conciliação ID. 11817295, as partes firmaram acordo em relação ao débito 

objeto da inicial. Havendo composição amigável, a homologação do acordo 

com resolução do mérito é medida que se impõe. Ante o exposto, 

HOMOLOGO O ACORDO avençado entre as partes e, em consequência, 

JULGO E DECLARO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com supedâneo jurídico nos termos do art. 487, inciso III, alínea b, 

do NCPC, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Transitada em 

julgado, arquive-se com as cautelas de estilo. Sem custas processuais a 

teor do disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. P.I.C. Às providências. 
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FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001026-31.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ADENICIA BISPO DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN BOTELHO OAB - MT0017641A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

14/09/2018 às 14h20min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001348-85.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

IZABEL CRISTINA PIPINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO FRANCISCO SOARES OAB - MT0012999A (ADVOGADO)

JANAINA BRAGA DE ALMEIDA GUARIENTI OAB - MT0013701A 

(ADVOGADO)

IZAURA JOSE PADILHA DOS SANTOS OAB - MT21066/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO VINICIUS COSTA PEREIRA OAB - RJ0084367A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA Processo: 

1001348-85.2017.8.11.0025. REQUERENTE: IZABEL CRISTINA PIPINO 

REQUERIDO: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. PROJETO DE 

SENTENÇA Relatório dispensado na forma da Lei de regência dos 

Juizados Especiais. Os autos se encontram maduros e aptos a serem 

sentenciados, de modo mais célere e eficaz, tendo em vista o ideal de 

solução breve e adequada do litígio. Incontroverso nos autos o contrato de 

transporte aéreo havido entre as partes, bem como o fato do reclamado 

ter transportado bagagem e está ter sido extraviada, existindo a obrigação 

da empresa ré de indenizar. Ao contrário do que alega a reclamada, a 

ANAC Agencia Nacional de Aviacao Civil - tem competência apenas para 

regulamentar os aspectos técnicos da aviação, não podendo fazer o 

mesmo no que tange a responsabilidade civil das empresas aéreas. Os 

danos materiais restaram evidentes no caso dos autos, não se podendo 

exigir da autora prova a propriedade dos bens que alega terem sido 

extraviados. Além disso, trata-se de objetos comuns para uma bagagem 

de viagem. Assim sendo ocorrido o extravio da bagagem da autora, por 

fatos alheios à vontade dela, exsurge cristalino, imediato, instantâneo o 

dever da reclamada de proceder ao pagamento da cobertura securitária, 

não se-lhe permitindo qualquer recusa ou escusa nesse sentido. Por fim, 

no que tange ao pedido de indenização por danos morais, a mim parece 

absolutamente despropositada a pretensão, uma vez que o simples fato 

de extravio tenha violado, de modo sério e relevante, o equilíbrio psíquico 

da autora. Ante ao exposto, com fulcro no art. 485, I do CPC, julgo 

parcialmente procedente a pretensão contida na inicial, para o fim de 

condenar as requerida, ao pagamento da indenização a título de danos 

matérias a autora, no montante de R$ 2661,00 (dois mil e seiscentos e 

sessenta e um reais), os quais incidindo juros e correção monetária a 

partir do arbitramento. Rejeito o pedido de dano moral. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado. As providências Juína-MT, 18 de Julho 

de 2018. Leidiane Correia da Silva Juíza Leiga VISTOS, Ante a previsão do 

artigo 40 da Lei n. 9.099/95, HOMOLOGO PARCIALMENTE a sentença 

exarada pela Juíza Leiga credenciada a este juízo, corroborando o projeto 

de sentença apresentado, com as correções a seguir descritas. No que 

pertine à alegação de prevalência das Convenções de Varsóvia e 

Montreal sobre a normatização federal acerca das relação de consumo, é 

necessário pontuar que nos julgamentos do RE 636.331 e do ARE 766618 

/SP, o STF firmou a tese de que há prevalência das convenções e 

tratados internacionais sobre a legislação local, se e quando estivermos 

no âmbito de contratos de transporte internacional de passageiros, porque 

nesse espaço delimitado dos transportes aéreos, haveria previsão 

constitucional expressa de prevalência das normas de direito internacional 

(art. 178 da CR/88), o que não é a hipótese dos autos. Colho do ementário: 

“Direito do consumidor. Transporte aéreo internacional. Conflito entre lei e 

tratado. Indenização. Prazo prescricional previsto em convenção 

internacional. Aplicabilidade. 1. Salvo quando versem sobre direitos 

humanos, os tratados e convenções internacionais ingressam no direito 

brasileiro com status equivalente ao de lei ordinária. Em princípio, portanto, 

as antinomias entre normas domésticas e convencionais resolvem-se 

pelos tradicionais critérios da cronologia e da especialidade. 2. Nada 

obstante, quanto à ordenação do transporte internacional, o art. 178 da 

Constituição estabelece regra especial de solução de antinomias, no 

sentido da prevalência dos tratados sobre a legislação doméstica, seja ela 

anterior ou posterior àqueles. Essa conclusão também se aplica quando o 

conflito envolve o Código de Defesa do Consumidor. 3. Tese afirmada em 

sede de repercussão geral: “Nos termos do art. 178 da Constituição da 

República, as normas e os tratados internacionais limitadores da 

responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, 

especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência 

em relação ao Código de Defesa do Consumidor” (STF, ARE nº 766618, 

Relator: Min. Luis Roberto Barroso) Afasta-se, portanto, a aplicação da 

regra de delimitação da responsabilidade suscitada pela companhia aérea, 

assim como, por fundamento diverso do esposado pela auxiliar do juízo, 

entendo cabível a indenização pelo dano material reclamado, não porque 

as normas da ANAC não se prestem a delimitar responsabilidade no 

transporte aéreo, e sim porque era ônus da demandada comprovar que 

exige preenchimento prévio do conhecimento de transporte ou de 

declaração da bagagem transportada, o que, sabidamente, não é comum e 

nem habitual em aeroporto algum no país. Vale dizer: é possível a limitação 

da responsabilidade de indenizar, nos termos do art. 730 do CC/2002, 

desde que a companhia aérea se aparelhe a exigir ou a apresentar ao 

cliente/consumidor a declaração de bagagem, o que não demonstrou ter 

realizado no caso em tela. Sobre o tema: Em caso de extravio de 

bagagem, a companhia aérea deverá indenizar o passageiro pelos danos 

morais e materiais sofridos em decorrência da falha na prestação do 

serviço. Quanto aos danos materiais, se a companhia aérea não exigir 

uma declaração prévia do conteúdo da bagagem antes do embarque e a 

mala for extraviada, o passageiro possui a faculdade de listar os objetos 

que ali estavam para fins de indenização. Com a inversão do ônus da 

prova, caberá ao transportador provar a inexistência destes objetos, para 

se eximir do pagamento da indenização. A exigência de declaração prévia 

dos bens que os passageiros estão transportando é ônus do 

transportador, que em assim não agindo, atrai para si a responsabilidade 

pelo conteúdo declinado pelo consumidor, a fim de se estabelecer 

limitação ao valor da indenização a ser paga em hipótese de extravio da 

bagagem.” (RO nº07117805120158070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE 

SOUSA, 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, 

Data de Julgamento: 28/4/2016, Publicado no DJE: 11/5/2016.). Portanto, há 

direito à indenização material perseguida (R$ 2.661,50 -dois mil seiscentos 

e sessenta e um reais e cinquenta centavos), assim como incide a 

responsabilidade de indenizar o dano extrapatrimonial decorrente da 

angústia, da perturbação do sossego e do direito ao Tempo Livre advindos 

da má prestação do serviço pela companhia aérea, o qual, todavia, deve 

ser fixado de modo razoável e proporcional, delimitando-se em R$ 

4.500,00, que se-me afiguram suficientes à compensação da violação 

sofrida. Por se cuidar de responsabilidade contratual, quanto aos danos 

materiais incidem encargos moratórios (juros de mora de 1% ao mês e 

correção monetária pelo INPC), desde o evento danoso (Súmulas 43 e 54 

do STJ), enquanto que com relação ao dano moral, na esteira do 

entendimento majoritário abraçado pela jurisprudência majoritária da Seção 

de Dissídios Privados do STJ, o valor da indenização será corrigido 

monetariamente pelo INPC a partir do arbitramento e acrescidos de juros 

moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (...)”. 

Com essas corrigendas, homologo o projeto de sentença, e extingo o feito 

com julgamento de mérito. Publique-se no próprio PJE. Juína- MT 18 de 

julho de 2018. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001348-85.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

IZABEL CRISTINA PIPINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO FRANCISCO SOARES OAB - MT0012999A (ADVOGADO)

JANAINA BRAGA DE ALMEIDA GUARIENTI OAB - MT0013701A 

(ADVOGADO)

IZAURA JOSE PADILHA DOS SANTOS OAB - MT21066/O (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO VINICIUS COSTA PEREIRA OAB - RJ0084367A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA Processo: 

1001348-85.2017.8.11.0025. REQUERENTE: IZABEL CRISTINA PIPINO 

REQUERIDO: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. PROJETO DE 

SENTENÇA Relatório dispensado na forma da Lei de regência dos 

Juizados Especiais. Os autos se encontram maduros e aptos a serem 

sentenciados, de modo mais célere e eficaz, tendo em vista o ideal de 

solução breve e adequada do litígio. Incontroverso nos autos o contrato de 

transporte aéreo havido entre as partes, bem como o fato do reclamado 

ter transportado bagagem e está ter sido extraviada, existindo a obrigação 

da empresa ré de indenizar. Ao contrário do que alega a reclamada, a 

ANAC Agencia Nacional de Aviacao Civil - tem competência apenas para 

regulamentar os aspectos técnicos da aviação, não podendo fazer o 

mesmo no que tange a responsabilidade civil das empresas aéreas. Os 

danos materiais restaram evidentes no caso dos autos, não se podendo 

exigir da autora prova a propriedade dos bens que alega terem sido 

extraviados. Além disso, trata-se de objetos comuns para uma bagagem 

de viagem. Assim sendo ocorrido o extravio da bagagem da autora, por 

fatos alheios à vontade dela, exsurge cristalino, imediato, instantâneo o 

dever da reclamada de proceder ao pagamento da cobertura securitária, 

não se-lhe permitindo qualquer recusa ou escusa nesse sentido. Por fim, 

no que tange ao pedido de indenização por danos morais, a mim parece 

absolutamente despropositada a pretensão, uma vez que o simples fato 

de extravio tenha violado, de modo sério e relevante, o equilíbrio psíquico 

da autora. Ante ao exposto, com fulcro no art. 485, I do CPC, julgo 

parcialmente procedente a pretensão contida na inicial, para o fim de 

condenar as requerida, ao pagamento da indenização a título de danos 

matérias a autora, no montante de R$ 2661,00 (dois mil e seiscentos e 

sessenta e um reais), os quais incidindo juros e correção monetária a 

partir do arbitramento. Rejeito o pedido de dano moral. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado. As providências Juína-MT, 18 de Julho 

de 2018. Leidiane Correia da Silva Juíza Leiga VISTOS, Ante a previsão do 

artigo 40 da Lei n. 9.099/95, HOMOLOGO PARCIALMENTE a sentença 

exarada pela Juíza Leiga credenciada a este juízo, corroborando o projeto 

de sentença apresentado, com as correções a seguir descritas. No que 

pertine à alegação de prevalência das Convenções de Varsóvia e 

Montreal sobre a normatização federal acerca das relação de consumo, é 

necessário pontuar que nos julgamentos do RE 636.331 e do ARE 766618 

/SP, o STF firmou a tese de que há prevalência das convenções e 

tratados internacionais sobre a legislação local, se e quando estivermos 

no âmbito de contratos de transporte internacional de passageiros, porque 

nesse espaço delimitado dos transportes aéreos, haveria previsão 

constitucional expressa de prevalência das normas de direito internacional 

(art. 178 da CR/88), o que não é a hipótese dos autos. Colho do ementário: 

“Direito do consumidor. Transporte aéreo internacional. Conflito entre lei e 

tratado. Indenização. Prazo prescricional previsto em convenção 

internacional. Aplicabilidade. 1. Salvo quando versem sobre direitos 

humanos, os tratados e convenções internacionais ingressam no direito 

brasileiro com status equivalente ao de lei ordinária. Em princípio, portanto, 

as antinomias entre normas domésticas e convencionais resolvem-se 

pelos tradicionais critérios da cronologia e da especialidade. 2. Nada 

obstante, quanto à ordenação do transporte internacional, o art. 178 da 

Constituição estabelece regra especial de solução de antinomias, no 

sentido da prevalência dos tratados sobre a legislação doméstica, seja ela 

anterior ou posterior àqueles. Essa conclusão também se aplica quando o 

conflito envolve o Código de Defesa do Consumidor. 3. Tese afirmada em 

sede de repercussão geral: “Nos termos do art. 178 da Constituição da 

República, as normas e os tratados internacionais limitadores da 

responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, 

especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência 

em relação ao Código de Defesa do Consumidor” (STF, ARE nº 766618, 

Relator: Min. Luis Roberto Barroso) Afasta-se, portanto, a aplicação da 

regra de delimitação da responsabilidade suscitada pela companhia aérea, 

assim como, por fundamento diverso do esposado pela auxiliar do juízo, 

entendo cabível a indenização pelo dano material reclamado, não porque 

as normas da ANAC não se prestem a delimitar responsabilidade no 

transporte aéreo, e sim porque era ônus da demandada comprovar que 

exige preenchimento prévio do conhecimento de transporte ou de 

declaração da bagagem transportada, o que, sabidamente, não é comum e 

nem habitual em aeroporto algum no país. Vale dizer: é possível a limitação 

da responsabilidade de indenizar, nos termos do art. 730 do CC/2002, 

desde que a companhia aérea se aparelhe a exigir ou a apresentar ao 

cliente/consumidor a declaração de bagagem, o que não demonstrou ter 

realizado no caso em tela. Sobre o tema: Em caso de extravio de 

bagagem, a companhia aérea deverá indenizar o passageiro pelos danos 

morais e materiais sofridos em decorrência da falha na prestação do 

serviço. Quanto aos danos materiais, se a companhia aérea não exigir 

uma declaração prévia do conteúdo da bagagem antes do embarque e a 

mala for extraviada, o passageiro possui a faculdade de listar os objetos 

que ali estavam para fins de indenização. Com a inversão do ônus da 

prova, caberá ao transportador provar a inexistência destes objetos, para 

se eximir do pagamento da indenização. A exigência de declaração prévia 

dos bens que os passageiros estão transportando é ônus do 

transportador, que em assim não agindo, atrai para si a responsabilidade 

pelo conteúdo declinado pelo consumidor, a fim de se estabelecer 

limitação ao valor da indenização a ser paga em hipótese de extravio da 

bagagem.” (RO nº07117805120158070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE 

SOUSA, 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, 

Data de Julgamento: 28/4/2016, Publicado no DJE: 11/5/2016.). Portanto, há 

direito à indenização material perseguida (R$ 2.661,50 -dois mil seiscentos 

e sessenta e um reais e cinquenta centavos), assim como incide a 

responsabilidade de indenizar o dano extrapatrimonial decorrente da 

angústia, da perturbação do sossego e do direito ao Tempo Livre advindos 

da má prestação do serviço pela companhia aérea, o qual, todavia, deve 

ser fixado de modo razoável e proporcional, delimitando-se em R$ 

4.500,00, que se-me afiguram suficientes à compensação da violação 

sofrida. Por se cuidar de responsabilidade contratual, quanto aos danos 

materiais incidem encargos moratórios (juros de mora de 1% ao mês e 

correção monetária pelo INPC), desde o evento danoso (Súmulas 43 e 54 

do STJ), enquanto que com relação ao dano moral, na esteira do 

entendimento majoritário abraçado pela jurisprudência majoritária da Seção 

de Dissídios Privados do STJ, o valor da indenização será corrigido 

monetariamente pelo INPC a partir do arbitramento e acrescidos de juros 

moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (...)”. 

Com essas corrigendas, homologo o projeto de sentença, e extingo o feito 

com julgamento de mérito. Publique-se no próprio PJE. Juína- MT 18 de 

julho de 2018. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001027-16.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SANTA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN BOTELHO OAB - MT0017641A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

14/09/2018 às 14h30min.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000941-45.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN BOTELHO OAB - MT0017641A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

14/09/2018 às 14h40min.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000942-30.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

WASHINGTON LUIZ DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN BOTELHO OAB - MT0017641A-O (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

14/09/2018 às 14h50min.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000656-23.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

VALQUIRIA LOBATO DE ARAUJO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO MORAES DE MELLO OAB - MT19056/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A.C.A CURSOS PROFISSIONALIZANTES LTDA - ME (EXECUTADO)

PET CURSOS PROFISSIONALIZANTES LTDA - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SABRINA GODOI BATISTEL OAB - PR79225 (ADVOGADO)

 

Intimar a parte Executada, na pessoa de sua advogada, para pagar, em 15 

(quinze) dias, o valor contido na Planilha de Débitos na identificação nº 

13886205, nos termos do artigo 523, do NCPC, sob pena de aplicação de 

multa de 10% (dez por cento) do valor devido.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000944-97.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO HENRIQUE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN BOTELHO OAB - MT0017641A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

14/09/2018 às 15h00min.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000945-82.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

EDMILSON DE OLIVEIRA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN BOTELHO OAB - MT0017641A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

14/09/2018 às 15h10min.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000955-29.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ERASMO FRANCISCO DE MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN BOTELHO OAB - MT0017641A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

14/09/2018 às 15h20min.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000957-96.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

WESLLEY ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN BOTELHO OAB - MT0017641A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

14/09/2018 às 15h30min.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000958-81.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DE SOUZA RIBAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN BOTELHO OAB - MT0017641A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

14/09/2018 às 15h40min.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000959-66.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON DE ALMEIDA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN BOTELHO OAB - MT0017641A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

14/09/2018 às 15h50min.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000956-14.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JONAS GONCALVES DE PAIVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN BOTELHO OAB - MT0017641A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

14/09/2018 às 16h00min.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000960-51.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON DE ALMEIDA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN BOTELHO OAB - MT0017641A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

14/09/2018 às 16h10min.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000962-21.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI MARIA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN BOTELHO OAB - MT0017641A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

14/09/2018 às 16h20min.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000964-88.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE GOMES SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN BOTELHO OAB - MT0017641A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTOES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 
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(ADVOGADO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

14/09/2018 às 16h30min.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000965-73.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE GOMES SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN BOTELHO OAB - MT0017641A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

14/09/2018 às 16h40min.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000966-58.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE GOMES SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN BOTELHO OAB - MT0017641A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

14/09/2018 às 16h50min.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001005-55.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

LINDOMAR ALVES DA ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN BOTELHO OAB - MT0017641A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

14/09/2018 às 17h00min.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000992-56.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ADELSON TEIXEIRA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN BOTELHO OAB - MT0017641A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

14/09/2018 às 17h10min.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000990-86.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ADINEIA APARECIDA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN BOTELHO OAB - MT0017641A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

14/09/2018 às 17h20min.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000991-71.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ADINEIA APARECIDA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN BOTELHO OAB - MT0017641A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

14/09/2018 às 17h30min.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001011-62.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO VARGAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN BOTELHO OAB - MT0017641A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

14/09/2018 às 17h40min.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000947-52.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ALBINO LUCIANO DA SILVA SIMAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN BOTELHO OAB - MT0017641A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

14/09/2018 às 17h50min.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000989-04.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA REGINA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN BOTELHO OAB - MT0017641A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

21/09/2018 às 12h20min.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001008-10.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA DE JESUS GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN BOTELHO OAB - MT0017641A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

21/09/2018 às 12h30min.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001035-90.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN BOTELHO OAB - MT0017641A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

21/09/2018 às 12h40min.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO
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Processo Número: 1001034-08.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO VARGAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN BOTELHO OAB - MT0017641A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

21/09/2018 às 12h50min.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001036-75.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE LOURENCO DOS ANJOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN BOTELHO OAB - MT0017641A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

21/09/2018 às 13h00min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000927-95.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO M5 LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ZANDONA OAB - MT0016829A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OLIVALDO FRANCELINO BORGES (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

21/09/2018 às 13h10min.

Comarca de Mirassol D'Oeste

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000953-04.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LAUDINEI ROCHA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER RICCI DA SILVA OAB - MT0021379A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

 

INTIMAR O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE REQUERENTE, PARA 

MANIFESTAR NOS AUTOS NO PRAZO DE 05 (CINCO), SOBRE TEOR DA 

CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA, CUJO TEOR TRANSCREVO:" Certifico 

que não foi possivel da cabal cumprimento ao presente mandado, pois não 

tem nenhuma referencia de onde fica a propriedade rural, em que lugar de 

Curvelandia , e tampouco um numero de celular para tentar localizar 

LAUDINEI ROCHA DE JESUS. Dou fé. MIRASSOL D'OESTE/MT, 25 de julho 

de 2018. WILSON JOSE PEREIRA - Oficial de Justiça."

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000606-68.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILENE DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA OAB - MT0009495A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Intimar o(a) advogado(a) da parte autora para PERICIA designada para o 

dia 31 de AGOSTO de 2018 às 16h00min, com o(a) perito(a) Dr(a). Bruna 

dos Santos Silva Azevedo, fazendo-se acompanhar da parte autora, a 

qual deverá portar laudos e receituários médicos que possuir, conforme 

determinado pela Portaria n. 86/2017 – CA, sendo facultada às partes, 

dentro do prazo de quinze dias, a indicação de assistentes técnicos.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000778-10.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JONAS PINHEIRO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

LUCIANA LUPERINI PINHEIRO (EXECUTADO)

 

Intimação do Procurador da parte autora para efetuar o pagamento da 

locomoção do Oficial de Justiça, no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), 

de acordo com o provimento 07/2017, por meio do site do TJMT (emissão 

de Guias on-line), (campo diligência) para cumprimento do mandado de 

citação e demais atos, devendo juntar aos autos o comprovante do 

pagamento para posterior cumprimento.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000780-77.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HIDERALDO BRUNO CAMILOTTI - ME (RÉU)

HIDERALDO BRUNO CAMILOTTI (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DESPACHO Processo: 1000780-77.2018.8.11.0011. 

AUTOR: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A RÉU: HIDERALDO BRUNO 

CAMILOTTI - ME, HIDERALDO BRUNO CAMILOTTI Expeça-se mandado de 

pagamento, com prazo de quinze dias, nele cientificando-se o réu de que: 

a) nesse mesmo prazo, poderá efetuar o pagamento, caso em que ficará 

dispensado do pagamento das custas processuais e dos honorários 

advocatícios. b) caso não efetue o pagamento, poderá o réu oferecer 

embargos, os quais suspenderão a eficácia do mencionado mandado. c) 

em caso de não pagamento nem de interposição de embargos, 

constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo judicial. Intimem-se. 

Cumpra-se. Mirassol D’oeste, 18 de julho de 2018. Edna Ederli Coutinho 

Juíza de Direito (Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000765-11.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT0005308S 

(ADVOGADO)

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445/O 

(ADVOGADO)

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TROPICAL COMERCIO DE GAS E AGUA MINERAL LTDA - ME 

(EXECUTADO)

 

Intimação do Procurador da parte autora para efetuar o pagamento da 

locomoção do Oficial de Justiça, no valor de R$ 100,00 (cem reais), de 

acordo com o provimento 07/2017, por meio do site do TJMT (emissão de 

Guias on-line), (campo diligência) para cumprimento do mandado de 

citação e demais atos, devendo juntar aos autos o comprovante do 

pagamento para posterior cumprimento.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000698-46.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

EMERSON ALVES DE SOUZA (RÉU)

ILMA SANTOS (RÉU)

E A DE SOUZA ELETRODOMESTICOS - EPP (RÉU)

 

Analisando detidamente os autos, verifico que a parte autora não acostou 

aos autos a competente Guia de arrecadação das custas processuais. 

Dessa feita, determino a intimação do advogado da parte requerente para 

que emende a exordial juntando aos autos o respectivo documento, nos 

termos do art. 319, II, CPC, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

indeferimento da inicial. Intimem-se. Cumpra-se. Mirassol D’ Oeste - MT, 18 

de julho de 2018. Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito em Substituição 

Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000689-84.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZINHO PEREIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA FRANCO SILVA OAB - MT22314/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do artigo 319 do Código 

de Processo Civil, assim como foi observada a determinação posta no 

artigo 320 do mesmo diploma legal. Desta forma, não sendo o caso de 

aplicação do disposto no artigo 330 do Código de Processo Civil, com 

fundamento no disposto no artigo 334 do mesmo Codex, RECEBO a 

petição inicial. Cite-se o requerido para, querendo, contestar a presente 

ação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de serem havidos como 

verdadeiras as alegações de fato da parte autora (art. 334, do CPC). O 

termo inicial se dará na forma do disposto no artigo 231 do CPC. No mais, 

defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 

98 do NCPC. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Mirassol 

D’Oeste - MT, 18 de juLho de 2018. Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito 

em substituição legal

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000583-25.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SIGMA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA SCARACATI OAB - MT0011166A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J GERTRUDES F - ME (EXECUTADO)

 

Intimação do Procurador da parte autora para efetuar o pagamento da 

locomoção do Oficial de Justiça, no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), 

de acordo com o provimento 07/2017, por meio do site do TJMT (emissão 

de Guias on-line), (campo diligência) para cumprimento do mandado de 

citação e demais atos, devendo juntar aos autos o comprovante do 

pagamento para posterior cumprimento.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000432-59.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

GLEICIANE APARECIDA PEREIRA DE CARVALHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGINA CELIA SABIONI LOURIMIER OAB - MT0009087S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

CERTIFICO QUE O REQUERIDO FOI CITADO DOS TERMOS DA PRESENTE 

AÇÃO EM 10/05/2018 (ID 13146951), TENDO APRESENTADO 

CONTESTAÇÃO (ID 13252561/13252564) EM 29/07/2018, NO PRAZO 

LEGAL. DIANTE DO EXPOSTO, ABRO VISTAS AO(A) ADVOGADO(A) DA 

PARTE AUTORA PARA APRESENTAR IMPUGNAÇÃO NO PRAZO LEGAL.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 254909 Nr: 5554-07.2017.811.0011

 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: SCG, Claudia Mara de Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Cordon de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Barreto Lopes - 

OAB:20.450

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista a não intimação da parte requerida, redesigno a sessão 

de conciliação/mediação outrora aprazada para o dia 11 de setembro de 

2018, às 14h30min, devendo a requerente estar devidamente 

acompanhada por seu advogado, a ser realizada pelo 

Conciliador/Mediador do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania – CEJUSC desta Comarca, com antecedência mínima de 30 

(trinta) dias.

No mais expeça-se missiva a comarca de Cuiabá no endereço informado 

às fls. 35/36 para proceder com a citação e intimação do requerido para 

que compareça na solenidade acompanhado por seu advogado, devendo 

o(a) réu(ré) ser citado(a) com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência.

Ainda, fica as partes advertidas que o não comparecimento injustificado à 

oralidade é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa, a qual será revertida em favor do 

Estado.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Mirassol D’ Oeste/MT, 25 de julho de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 250666 Nr: 3355-12.2017.811.0011

 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): Marcus Kimio Ikuta

 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:

 Defiro o pedido constante na petição de fl. 86, para tanto, concedo a 

dilação de prazo de 15 (quinze) dias ao requerente, para as devidas 

providências.

Intime-se.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 25 de julho de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 239750 Nr: 2718-95.2016.811.0011

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilson Carlos Ferreira

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilson Carlos Ferreira - 

OAB:14.391

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o teor da certidão de fls. 26, determino seja diligenciado 

acerca do cumprimento da missiva para citação da requerida, sendo que 

em caso positivo, determino desde já sua intimação para manifestar sobre 

a petição de fls. 24.

 Cumpra-se.

 Mirassol D’ Oeste – MT, 24 de julho de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 23538 Nr: 685-84.2006.811.0011

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giuseppe Zampieri - 

OAB:10.603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista que até o presente momento a Autarquia Federal não se 

manifestou acerca do pedido formulado às fls. 142/164 e 170/176, 

determino sua intimação para que se pronuncie acerca do pleito de 

habilitação dos herdeiros da falecida, no prazo de 15 (quinze) dias, 

advertindo-se desde já, que o silêncio será interpretado como anuência ao 

pleito de habilitação.

 Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste - MT, 25 de julho de 2018.

 Edna Ederli Coutinho

 Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 27893 Nr: 1781-03.2007.811.0011

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alvarina Maria Moreira

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 erlustrando atentamente o feito, verifico que a parte requerida apresentou 

manifestação à fl. 179-vº se opondo a habilitação dos herdeiros, sob 

argumento de que consta na certidão de óbito que a de cujus era casada 

com Luiz Rodrigues Moreira e não há nos autos prova de que eles 

estariam separados de fato, conforme noticiado pela causídica.

 À fl. 180 fora proferido despacho determinando que a causídica 

regularizasse o pedido de habilitação.

 Intimada, a causídica encartou aos autos declaração dos filhos 

informando que a genitora, ora falecida, era separada de fato do Sr. Luiz 

Rodrigues Moreira há mais de 30 (trinta) anos e o mesmo se encontra em 

lugar incerto e não sabido, conforme denota-se às fls. 181/186.

Pois bem.

 Em que pese à irresignação da Autarquia Federal, infiro que o pedido de 

fls. 152/166 fora promovido em consonância com o art. 112 da Lei nº 

8.213/91, haja vista que herdeiros necessários para habilitação neste 

processo são os cincos filhos, quais sejam, Laurice Maria, Cleunice Maria, 

Elenice Maria, Adriana Maria e José Neto.

 No que tange ao Sr. Luiz Rodrigues Moreira, verifico que restou 

demonstrado por meio das declarações firmadas pelos herdeiros de fls. 

182/187 que a falecida e o Sr. Luiz estão separados de fato há mais de 30 

(trinta) anos, o que se revela desnecessário sua habilitação.

 À vista do exposto, tendo em vista a comprovação do óbito da falecida e 

a qualidade de herdeiros necessários dos filhos, DEFIRO o pedido de 

habilitação de fls. 152/166, nos termos dos artigos 687 e seguintes do 

Código de Processo Civil.

Retifique-se a capa dos autos.

 No mais, intime-se a parte autora para que dê prosseguimento ao feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

 Decorrido o prazo e com manifestação, certifique-se e façam-me 

conclusos.

 Decorrido o prazo e sem manifestação, arquivem-se os autos com as 

baixas anotações necessárias.

Cumpra-se.

 Mirassol D’Oeste/MT, 17 de julho de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 261582 Nr: 409-03.2015.811.0055

 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: Elpidio Rodrigues

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nairon César Diniz de Souza - 

OAB:14.034

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ratifico as decisões anteriormente proferias e os atos processuais 

praticados.

D’outra banda, considerando-se que até o momento não fora realizada 

perícia médica, revogo a nomeação do expert anterior e nomeio como 

perita-médica, independentemente de compromisso, a Dra. Bruna dos 

Santos Silva Azevedo, CRM/MT Nº. 7134, Clínica Gastrocentro, Rua 

Antônio João, Nº. 100, Bairro Centro, Cáceres-MT, CEP: 78200-000, e-mail 

gastrocentromt@hotmail.com, para responder os quesitos já apresentados 

pelas partes, devendo o laudo ser apresentado no prazo de 30 (trinta) 

dias.

 Deverá a Secretária deste Juízo proceder com o agendamento da perícia 

médica, com máxima urgência, bem como intimar a expert desta 

nomeação.

 Para a expert nomeada, fixo honorários periciais no valor de R$ 600,00 

(seiscentos reais) serão arcados pela Justiça Federal, na forma do art. 1º 

e 3º, §1º, ambos da Resolução n. 305/2014 do Conselho da Justiça 

Federal cumulada com a Resolução nº 232/2016 do Conselho Nacional de 

Justiça, devendo ser expedido ofício para pagamento ao Tribunal Regional 

Federal da Primeira Região tão logo as partes se manifestem sobre o laudo 

pericial e não haja maiores esclarecimentos por parte do perito.

 Com a juntada do laudo médico pericial, dê-se vistas às partes para 

apresentarem alegações finais, no prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 25 de julho de 2018.

 Edna Ederli Coutinho

 Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 177599 Nr: 575-41.2013.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Bank Brasil S/A - Banco Multiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Caires Bezerra - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristina Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13.994-A, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:8.194-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ademir Maia - OAB:24.319, 

Gustavo Toste Cardoso - OAB:, Mirian Correia da Costa - 

OAB:6.361

 Considerando a concordância da parte executada acerca da avaliação de 

fls. 302/303, intime-se a exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

informe nos autos se pretende adjudicar ou alienar judicialmente o bem 

penhorado, nos termos dos artigos 876 e 880, ambos do CPC.

Empós, conclusos.

Cumpra-Se.

Mirassol D’oeste, 17 de julho de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 239519 Nr: 2529-20.2016.811.0011

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marlene da Silva, KRdS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dione Karoline Gonçalves 

Holanda - OAB:20.694, Laudison Moraes Coelho - OAB:19.353, 

RODOLFO MARCONI AMARAL - OAB:21.464, Valéria Aparecida Soldá 

de Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Kauane Rosa da Silva, menor impúbere, representada por sua genitora 

Marlene da Silva interpuseram os presentes embargos de declaração em 

face da sentença proferida às fls. 109/111, argumentando que a decisum 

obliterada incorreu em contradição, haja vista que fora fixado como termo 

inicial do benefício previdenciário concedido a data do protocolo da ação 

quando em verdade deveria ser a data do indeferimento do requerimento 

administrativo.

De pronto, CONHEÇO os embargos, por tempestivos, e DOU-LHES 

PROVIMENTO para reconhecer a contradição contida na sentença 

objurgada que passará a ter os seguintes termos:

 Diante do exposto, e com fulcro no art. 487, I, do Novo Código de 
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Processo Civil, cumulado art. 20 da Lei Orgânica da Assistência Social, 

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 do indeferimento administrativo, qual seja 09 de junho de 2015, 

conforme fl. 23.

Por força do artigo 1.288 da CNGJ declaro: I – Kauane Rosa da Silva; II - 

benefício previdenciário de amparo assistencial; III - no valor do salário 

mínimo vigente; IV – 09 de junho de 2015; V - no valor do salário mínimo 

vigente; VI – 09 de junho de 2015.

No mais, MANTENHO incólume a sententia hostilizada.

 Cumpra-se.

Mirassol D’ Oeste/MT, 17 de julho de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 137860 Nr: 2728-18.2011.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Alice da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jobé Barreto de Oliveira - 

OAB:8404, LUCINÉIA RODRIGUES DE SOUZA - OAB:16339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)À vista do exposto, com espeque no artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na presente 

impugnação à execução para acolher as razões do impugnante, 

reconhecendo o excesso à execução, bem como HOMOLOGAR os 

cálculos apresentados às fls. 120, extinguindo o feito com resolução do 

mérito.Deste modo, expeça-se ofício requisitório ao Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região, nos moldes já indicados por este Sodalício, para que 

se proceda ao pagamento das verbas atrasadas, por meio de RPV 

(Requisição de Pequeno Valor) e/ou PRECATÓRIO, fazendo-se o 

pagamento na ordem de apresentação e à conta do respectivo 

crédito.Isento as partes ao pagamento de custas e despesas 

processuais, nos termos da lei Estadual n° 7.603/01 e art. 98 do Código de 

Processo Civil. Preclusas as vias recursais, certifique-se o trânsito em 

julgado e nada sendo requerido arquivem-se os presentes autos, com 

baixas e cautelas necessárias.P. R. I. Cumpra-se.Mirassol D’Oeste-MT, 23 

de julho de 2018.Edna Ederli CoutinhoJuíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 254467 Nr: 5392-12.2017.811.0011

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

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Claudiana Feitosa dos Anjos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Admilson Marçal Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lina Marie Cabral Defensor 

Público Substituto - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Geovani Mendonça de 

Freitas - OAB:11.473-B

 Intimem-se as partes para comparecerem pessoalmente a Oficina de Pais 

e Filhos, bem como para que tragam seus filhos a partir de 06 (seis) anos 

de idade, inclusive os adolescentes até 18 (dezoito) anos, para 

participarem conjuntamente desta solenidade que se realizará no dia 03 de 

agosto de 2018, com inicio às 13h00min e previsão de termino às 

18h00min, a realizar-se no edifício do Fórum desta Comarca.

Com relação ao trabalho neste dia será expedido declaração de dispensa 

por este Juízo, se necessário.

 Cumpra-se, com a máxima urgência.

 Mirassol D’ Oeste - MT, 19 de julho de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 112818 Nr: 2184-64.2010.811.0011

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espolio de Osvaldo Gonçalves Moreia, Osvaldo Moreira 

Junior, Vanessa Castro Gonçalves Moreira

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do(a) advogado(a) da parte autora da r. decisão de fls. 253 a 

qual encontra-se disponível no site do TJMT, bem como para comparecer 

na audiência de Instrução designada para o dia 04/09/2018, às 13h30min, 

fazendo-se acompanhar da parte autora e testemunhas, conforme 

determinado pela portaria nº 053/2016.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 261582 Nr: 409-03.2015.811.0055

 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: Elpidio Rodrigues

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nairon César Diniz de Souza - 

OAB:14.034

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 do Procurador da parte autora da r. decisão de fls. 115 a qual 

encontra-se disponível no site do TJMT, bem como de que esta Secretaria 

designou a data 31/08/2018 às 15hs40min 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 252547 Nr: 4354-62.2017.811.0011

 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: Clarice de Paiva Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dione Karoline Gonçalves 

Holanda - OAB:20.694, Valéria Aparecida Soldá de Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o(a) advogado(a) da parte autora para PERICIA designada para o 

dia 31 de agosto de 2018 às 15h20min, com o(a) perito(a) Dr(a). Bruna 

dos Santos Silva Azevedo, fazendo-se acompanhar da parte autora, a 

qual deverá portar laudos e receituários médicos que possuir, conforme 

determinado pela Portaria n. 86/2017 – CA, sendo facultada às partes, 

dentro do prazo de quinze dias, a indicação de assistentes técnicos

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 252392 Nr: 4268-91.2017.811.0011

 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: Wanderlei Pereira Mença

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andrei Costa Takaki - 

OAB:12.981, JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - OAB:9309/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Procurador da parte autora da r. sentença de fls.94/96 a 

qual encontra-se disponível no site do TJMT.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 252658 Nr: 4413-50.2017.811.0011

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Lucia da Silva Surubi, Robson Borges Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fundação Municipal de Saúde Prefeito Samuel 

Greve
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON GOMES DE CARVALHO - 

OAB:19970/O, Juliano Barreto Lopes - OAB:20.450, Rafael Almeida 

Tamandaré Novaes - OAB:19.946

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Emerson Rodrigues da Silva 

- OAB:17.872, Suellen Menezes Barranco - OAB:15.667

 dos Procuradores das partes da r. decisão de fls. 206 a qual encontra-se 

disponível no site do TJMT, bem como para comparecerem na audiência de 

Instrução designada para o dia 30/08/2018, às 14hs30min.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 174195 Nr: 4717-25.2012.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcia Penariol de Camargo

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jesus Vieira de Oliveira - 

OAB:9.309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora para informar nos autos dados 

bancarios, para posterior transferencia de valor, no prazo de 10 (dez) 

dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 258496 Nr: 1166-27.2018.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BOdS, Bruna Helena Olimpia Leandro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Welvis da Silva Sobrinho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcus Vinicius Esbalqueiro 

Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alice Bernadete Parra 

Merino - OAB:12.669

 Intimar a advogada da parte requerida para audiência de 

Conciliação/Mediação designada para o dia 04 de setembro de 2018 às 

14h30min, no Centro Judiciario de Solução de Conflitos e Cidadania - 

CEJUSC, no edificio do forum.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32654 Nr: 3300-76.2008.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda do Municipio de Mirassol D`Oeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Euclides dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Cezar Ochiuto - 

OAB:8833

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 3300-76.2008.811.0011 Código =32654

ESPÉCIE: Execução

PARTE REQUERENTE: A Fazenda do Município de Mirassol D’Oeste- MT

PARTE REQUERIDA: Euclides dos Santos

 INTIMANDO(A, S): Executados(as): Euclides dos Santos, Cpf: 

20799799149 Filiação: , brasileiro(a), , Endereço: Rua São Judas Tadeu, 

Nº 820, Bairro: Cidade Tamandaré, Cidade: Mirassol D'oeste-MT

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em 

endereço incompleto para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 548,16 ( Quinhentos e quarenta e oito Reais e 

dezesseis centavos), no prazo de 05 dias dias, contados da expiração do 

prazo do presente edital, sob pena de ficar Vossa Senhoria ADVERTIDA 

de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas 

judiciárias implicará na restrição de vosso nome e CPF junto a dívida ativa 

ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612 § 5 º da CNGC 

-TJMT.. Eu, Nilceia Aparecida Castilho de Castilho, Analista Judiciária, 

digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 27 de julho de 2018.

 Lucimeire Monaski Friozi

 Gestor Adm 3

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 6074 Nr: 1439-36.2000.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: O Municipio de Mirassol D'Oeste-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Editora Grafica Folha D'Oeste Ltda, Antonio 

Carlos Silva Luz, Antonio Roberto Greve

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Cezar Ochiuto - 

OAB:8833

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jurandir de Souza Freire - 

OAB:4169A

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 1439-36.2000.811.0011 Código 6074

ESPÉCIE: Ação de Execução

PARTE REQUERENTE: O Município de Mirassol D’Oeste MT

PARTE REQUERIDA: Editora Grafica Folha D’Oeste Ltda e outros

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Antonio Roberto Greve, Cpf: 

48335614172, Rg: 0712060-5 SSP MT Filiação: , brasileiro(a), solteiro(a), 

pecuarista, Endereço: Rua Juscelino Kubistshek, Nº 3.366, Bairro: Centro, 

Cidade: Mirassol D'oeste-MT

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em 

endereço incompleto para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 1252,63( Hum mil duzentos e cinquenta e dois 

Reais e sessenta e três centavos), no prazo de 05 dias dias, contados da 

expiração do prazo do presente edital, sob pena de ficar Vossa Senhoria 

ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou 

taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e CPF junto a dívida 

ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612 § 5 º da 

CNGC -TJMT.. Eu, Nilceia Aparecida Castilho de Castilho, Analista 

Judiciária, digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 27 de julho de 2018.

 Lucimeire Monaski Friozi

 Gestor Adm 3

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 233412 Nr: 3859-86.2015.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda do Municipio de Mirassol D`Oeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sandro de Oliveira Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Cezar Ochiuto - 

OAB:8833, Emerson Rodrigues da Silva - OAB:17.872

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 3859-86.2015.811.0011 Código 233412

ESPÉCIE: Execução

PARTE REQUERENTE: A Fazenda do Município de Mirassol D’Oeste- MT

PARTE REQUERIDA: Sandro de Oliveira Santos

 INTIMANDO(A, S): Executados(as): Sandro de Oliveira Santos, Cpf: 

86688499134, Rg: 1254455-8 SSP MT Filiação: Antonio Geraldo Florentino 

dos Santos e de Irene Claro de Oliveira Santos, data de nascimento: 

28/07/1980, brasileiro(a), natural de Mirassol d´oeste-MT, solteiro(a), 

vendedor, Endereço: Rua 25 de Dezembro, Nº 735, Bairro: Cidade 

Tamandaré, Cidade: Mirassol D'oeste-MT

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em 

endereço incompleto para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 549,50 (quinhentos e quarenta e nove Reais e 

cinquenta centavos), no prazo de 05 dias dias, contados da expiração do 
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prazo do presente edital, sob pena de ficar Vossa Senhoria ADVERTIDA 

de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas 

judiciárias implicará na restrição de vosso nome e CPF junto a dívida ativa 

ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612 § 5 º da CNGC 

-TJMT.. Eu, Nilceia Aparecida Castilho de Castilho, Analista Judiciária, 

digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 27 de julho de 2018.

 Lucimeire Monaski Friozi

 Gestor Adm 3

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 11074 Nr: 1722-88.2002.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conselho Regional dos Rep. Comerciais de MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Jesus da Silva - F.I., Marcos Jesus da 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ketrin Espir - OAB:3.566-B, 

Thais Pereira Schmit - OAB:11.361/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 1722-88.2002.811.0011 Código 11074

ESPÉCIE: Execução

PARTE REQUERENTE: Conselho Regional dos Rep Comerciais de MT

PARTE REQUERIDA: Marcos de Jesus da Silva F I e outro

INTIMANDO(A, S): Exequente: Conselho Regional dos Rep. Comerciais de 

Mt, brasileiro(a), Endereço: Rua Galdino Pimentel, 14 Ed. Palácio do 

Comércio, Bairro: 7º Andar, Sala 71/72/73 e 74., Cidade: Cuiabá-MT

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em 

endereço incompleto para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 509,97(quinhentos e nove Reais e noventa e 

sete centavos), no prazo de 05 dias dias, contados da expiração do prazo 

do presente edital, sob pena de ficar Vossa Senhoria ADVERTIDA de que 

o NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias 

implicará na restrição de vosso nome e CPF junto a dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612 § 5 º da CNGC -TJMT.. Eu, 

Nilceia Aparecida Castilho de Castilho, Analista Judiciária, digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 27 de julho de 2018.

 Lucimeire Monaski Friozi

 Gestor Adm 3

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 208558 Nr: 1600-55.2014.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda do Municipio de Mirassol D`Oeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. A. Comércio e Serviços Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emerson Rodrigues da Silva - 

OAB:17.872

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hamilton Ferreira da Silva 

Junior - OAB:11.322

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 1600-55.2014.811.0011 Código208558

ESPÉCIE: Execução

PARTE REQUERENTE: A Fazenda do Município de Mirassol D’Oeste- MT

PARTE REQUERIDA: M.A. Comércio e Serviços Ltda

INTIMANDO(A, S): Executados(as): M. A. Comércio e Serviços Ltda, CNPJ: 

04398282000188, brasileiro(a), Endereço: Av. Fernando Correa da Costa, 

Nº 8.212 A, Bairro: São Francisco, Cidade: Cuiabá-MT

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em 

endereço incompleto para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 760,18 ( setecentos e sessenta Reais e dezoito 

centavos), no prazo de 05 dias dias, contados da expiração do prazo do 

presente edital, sob pena de ficar Vossa Senhoria ADVERTIDA de que o 

NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias 

implicará na restrição de vosso nome e CPF junto a dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612 § 5 º da CNGC -TJMT.. Eu, 

Nilceia Aparecida Castilho de Castilho, Analista Judiciária, digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 27 de julho de 2018.

 Lucimeire Monaski Friozi

 Gestor Adm 3

2ª Vara

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 246749 Nr: 1503-50.2017.811.0011

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Afonso Viana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A Fazenda do Municipio de Mirassol D`Oeste

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 1503-50.2017.811.0011 Código 246749

ESPÉCIE: Embargos

PARTE REQUERENTE: Luiz Afonso Viana

PARTE REQUERIDA: A Fazenda do Município de Mirassol D’Oeste- MT

INTIMANDO(A, S): Embargante: Luiz Afonso Viana, Cpf: 54261287820 

Filiação: , brasileiro(a), casado(a), autônomo, Endereço: Rua Joaquim 

Murtinho, Nº 36, Bairro: Alto da Boa Vista, Cidade: Mirassol D'oeste-MT

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em 

endereço incompleto para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 376,85 ( trezentos e setenta e seis Reais e 

oitenta e cinco centavos), no prazo de 05 dias dias, contados da 

expiração do prazo do presente edital, sob pena de ficar Vossa Senhoria 

ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou 

taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e CPF junto a dívida 

ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612 § 5 º da 

CNGC -TJMT.. Eu, Nilceia Aparecida Castilho de Castilho, Analista 

Judiciária, digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 27 de julho de 2018.

 Lucimeire Monaski Friozi

 Gestor Adm 3

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 95216 Nr: 4715-60.2009.811.0011

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NRVP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Caio Cezar Buin Zumioti - 

Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 4715-60.2009.811.0011 Código 95216

ESPÉCIE: Execução

PARTE REQUERENTE: Glaucia Regina Dias

PARTE REQUERIDA: Nelson Rafael Vuolho Pereira

INTIMANDO(A, S): Requerido(a): Nelson Rafael Vuolho Pereira, Cpf: 

00941797198, Rg: 14603284 SSP MT Filiação: Nelson Meira Pereira e de 

Vilma Vuolho Pereira, data de nascimento: 11/04/1986, brasileiro(a), 
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natural de Colider-MT, solteiro(a), pecuarista, Endereço: Rua A, S/nº, 

Bairro: Cohab São Raimundo (Campos da Unemat), Cidade: Barra do 

Bugre-MT

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em 

endereço incompleto para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 1.379,79 ( hum mil trezentos e setenta e nove 

Reais e setenta e nove centavos), no prazo de 05 dias dias, contados da 

expiração do prazo do presente edital, sob pena de ficar Vossa Senhoria 

ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou 

taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e CPF junto a dívida 

ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612 § 5 º da 

CNGC -TJMT.. Eu, Nilceia Aparecida Castilho de Castilho, Analista 

Judiciária, digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 27 de julho de 2018.

 Lucimeire Monaski Friozi

 Gestor Adm 3

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 185597 Nr: 1943-85.2013.811.0011

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WdSB, AMdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RFB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Saulo Fanaia Castrilon - 

Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 1943-85.2013.811.0011 Código 185597

ESPÉCIE: Execução

PARTE REQUERENTE: Adenilcia Maria da Silva e outro

PARTE REQUERIDA: Renato Ferreira Blanco

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Renato Ferreira Blanco, Cpf: 

01037652126, Rg: 17765498 SSP MT Filiação: João Sorano Blanco e de 

Sonia Ferreira Blanco, data de nascimento: 22/08/1983, brasileiro(a), 

natural de Mirassol d'oeste-MT, divorciado(a), impressor, Endereço: Av. 

Joaquim Cunha, Em Frente Ao Fórum, Bairro: Alto da Boa Vista, Cidade: 

Mirassol D'oeste-MT

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em 

endereço incompleto para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 549,47( Quinhentos e quarenta e nove Reais e 

quarenta e sete centavos), no prazo de 05 dias dias, contados da 

expiração do prazo do presente edital, sob pena de ficar Vossa Senhoria 

ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou 

taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e CPF junto a dívida 

ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612 § 5 º da 

CNGC -TJMT.. Eu, Nilceia Aparecida Castilho de Castilho, Analista 

Judiciária, digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 27 de julho de 2018.

 Lucimeire Monaski Friozi

 Gestor Adm 3

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 239991 Nr: 2855-77.2016.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jandira de Moura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Losango Promoções e Vendas Ltda, 

Dismobrás Importadora e Exportadora, Distribuidora de Móveis e 

Eletrodomésticos Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruna Gabriela Zanrosso 

Marcondes - OAB:15.679, Juliana Fernandes Sá - OAB:16.655

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO ÁVILA 

NUNES - OAB:25.714 DF, LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR - 

OAB:22246/A, Walter de Oliveira Monteiro - OAB:23.167-A

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 2855-77.2016.811.0011 Código 239991

ESPÉCIE: Declaratória

PARTE REQUERENTE: Jandira de Moura

PARTE REQUERIDA: Losango Promoções e Vendas Ltda e outro

INTIMANDO(A, S): Requerido(a): Dismobrás Importadora e Exportadora, 

Distribuidora de Móveis e Eletrodomésticos Ltda, CNPJ: 01008073000192, 

brasileiro(a), Endereço: Rua Belem, Nº 772, Bairro: Centro, Cidade: Campo 

Verde-MT

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em 

endereço incompleto para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 518,51 ( Quinhentos e dezoito Reais e 

cinquenta e um centavos), no prazo de 05 dias dias, contados da 

expiração do prazo do presente edital, sob pena de ficar Vossa Senhoria 

ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou 

taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e CPF junto a dívida 

ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612 § 5 º da 

CNGC -TJMT.. Eu, Nilceia Aparecida Castilho de Castilho, Analista 

Judiciária, digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 27 de julho de 2018.

 Lucimeire Monaski Friozi

 Gestor Adm 3

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 153427 Nr: 802-65.2012.811.0011

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida de Carvalho Andrade

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Paulo Mendonça

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Caio Cezar Buin Zumioti - 

Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Suellen Menezes Barranco - 

OAB:15.667

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 802-65.2012.811.0011 Código 153427

ESPÉCIE: Usucapião

PARTE REQUERENTE: Maria Aparecida de Carvalho Andrade

PARTE REQUERIDA: Espolio Paulo Mendonça

INTIMANDO(A, S): Requerido(a): Espolio de Paulo Mendonça, Cpf: 

51812053800, Rg: 1.913.691 SSP SP Filiação: Antonio Mendonça e de 

Maria Moreira Mendonça, data de nascimento: 24/11/1934, brasileiro(a), 

natural de Mirassol-SP, casado(a), agropecuarista - falecido (f. 475), 

Endereço: Rua Rubião Junior 3173, Aptº 113, Bairro: Centro, Cidade: São 

José do Rio Preto-MT

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em 

endereço incompleto para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 2.009,74 ( Dois mil nove Reais e setenta e 

quatro centavos), no prazo de 05 dias dias, contados da expiração do 

prazo do presente edital, sob pena de ficar Vossa Senhoria ADVERTIDA 

de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas 

judiciárias implicará na restrição de vosso nome e CPF junto a dívida ativa 

ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612 § 5 º da CNGC 

-TJMT.. Eu, Nilceia Aparecida Castilho de Castilho, Analista Judiciária, 

digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 27 de julho de 2018.

 Lucimeire Monaski Friozi

 Gestor Adm 3

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 209208 Nr: 1733-97.2014.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 
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DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda do Municipio de Mirassol D`Oeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ricardo José Ferrari

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emerson Rodrigues da Silva - 

OAB:17.872

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amaral Augusto da Silva 

Junior - OAB:11.588

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 1733-97.2014.811.0011 Código 209208

ESPÉCIE: Execução

PARTE REQUERENTE: A Fazenda do Município de Mirassol D’Oeste- MT

PARTE REQUERIDA: Ricardo Jose Ferrari

 INTIMANDO(A, S): Executados(as): Ricardo José Ferrari, Cpf: 

28467809191 Filiação: , brasileiro(a), casado(a), Endereço: Rua 28 de 

Outubro, Nº 3.120 Ou 1.170, Bairro: Centro, Cidade: Mirassol D'oeste-MT

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em 

endereço incompleto para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 550,28 ( Quinhentos e cinquenta Reais e vinte e 

oito centavos), no prazo de 05 dias dias, contados da expiração do prazo 

do presente edital, sob pena de ficar Vossa Senhoria ADVERTIDA de que 

o NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias 

implicará na restrição de vosso nome e CPF junto a dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612 § 5 º da CNGC -TJMT.. Eu, 

Nilceia Aparecida Castilho de Castilho, Analista Judiciária, digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 27 de julho de 2018.

 Lucimeire Monaski Friozi

 Gestor Adm 3

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 183528 Nr: 1604-29.2013.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A.Cardoso ME, Adriana Cardoso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marques & Caetano Ltda., Domingos Aparecido 

Marques

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilson Carlos Ferreira - 

OAB:14391

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adermo Mussi - OAB:, 

JEFFERSON LUIS FERNANDES BEATO - OAB:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 1604-29.2013.811.0011 Código 183528

ESPÉCIE: Execução

PARTE REQUERENTE: A Cardoso ME e outra

PARTE REQUERIDA: Marques & Caetano Ltda e outro

 INTIMANDO(A, S): Exequente: A.cardoso Me, CNPJ: 05697378000100, 

brasileiro(a), Endereço: Rua João Paulo II 235, Cidade: Mirassol D'oeste-MT

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em 

endereço incompleto para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 814,72 ( oitocentos e quatorze Reais e setenta 

e dois centavos), no prazo de 05 dias dias, contados da expiração do 

prazo do presente edital, sob pena de ficar Vossa Senhoria ADVERTIDA 

de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas 

judiciárias implicará na restrição de vosso nome e CPF junto a dívida ativa 

ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612 § 5 º da CNGC 

-TJMT.. Eu, Nilceia Aparecida Castilho de Castilho, Analista Judiciária, 

digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 27 de julho de 2018.

 Lucimeire Monaski Friozi

 Gestor Adm 3

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 258973 Nr: 1389-77.2018.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JKPS, RBP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRGdL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Viviane Souza do Couto - 

OAB:13.637

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a advogada da parte autora para que compareça na audiência de 

conciliação a ser realizada pelo Conciliador/Mediador do Centro Judiciário 

de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC desta Comarca, designada 

para o dia 17/09/2018 as 13:00 horas, bem como de que, o autor será 

intimado na pessoa do seu advogado, nos termos do §3º, do art. 334 do 

NCPC. Bem como intimá-la ainda para fornecer o endereço do Sr. João 

Batista Soares, no prazo de 15 (quinze) dias, ou solicite a este Juízo outro 

meio de localizá-lo.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 259484 Nr: 1647-87.2018.811.0011

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida de Andrade

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Mariano de Andrade

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselda de Andrade Rodrigues 

- OAB:17.414

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA

EDITAL DE CITAÇÃO

USUCAPIÃO

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 1647-87.2018.811.0011 – código 259484

 ESPÉCIE: USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO

PARTE AUTORA: Maria Aparecida de Andrade

PARTE RÉ: João Mariano de Andrade

CITANDOS: RÉUS AUSENTES, INCERTOS, DESCONHECIDOS E EVENTUAIS 

INTERESSADOS.

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 27/04/2018

VALOR DA CAUSA: R$ 25.000,00

FINALIDADE: CITAÇÃO dos réus ausentes, incertos, desconhecidos e 

eventuais interessados, na forma do art. 942 do CPC, 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: Trata-se de ação de Usucapião em que Maria 

Aparecida de Andrade move em desfavor do Espólio de João Mariano de 

Andrade, requerendo a citação dos confinantes e do requerido para 

responder a presente ação.

DESCRIÇÃO DO IMÓVEL USUCAPIENDO: LOTE08 DA QUADRA 32 

MEDINDO 375 m2, situado no LOTEAMENTO NÚCLEO URBANO

DESPACHO: Cód. 259484. Citem-se pessoalmente aqueles em cujo nome 

estiver registrado o imóvel usucapiendo, bem como todos os confinantes 

conhecidos do referido imóvel. Por edital, com o prazo de 30 (trinta) dias 

(NCPC, art. 257, III), citem-se os réus, os confrontantes e os eventuais 

interessados ausentes, incertos e desconhecidos. Por via postal, 

intimem-se, para manifestar interesse na causa, os representantes da 

Fazenda Pública da União, do Estado e do Município. Dê-se vista dos autos 

ao Ministério Público. Intime-se Cumpra-se. Mirassol D’Oeste/MT, 13 de 

junho de 2018. Edna Ederli Coutinho, Juíza de Direito

Eu, Kátia Fernanda Pereira Moretti - Técnico Judiciária, digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 23 de julho de 2018.

Sônia Barboza Silva de Paula

Escrivã(o) Judicial

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho
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 Cod. Proc.: 259144 Nr: 1491-02.2018.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eva Ribeiro da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ewerson Ribeiro da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcus Vinicius Esbalqueiro 

Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS

 PRAZO: 30 DIAS

 AUTOS N.º 1491-02.2018.811.0011

 ESPÉCIE :  P roced imen to  Ord iná r i o ->Proced imen to  de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE REQUERENTE: Eva Ribeiro da Silva

PARTE RÉQUERIDA: Ewerson Ribeiro da Silva

FINALIDADE: FAZ SABER a todos que o presente edital virem ou dele 

conhecimento tiverem, da r. sentença proferida nos autos e a seguir 

transcrita.

 DECISÃO/DESPACHO: "...Posto isso, considerando tudo que dos autos 

consta, e em consonância com o parecer ministerial, JULGO PROCEDENTE 

o pedido formulado pela parte autora, com fundamento no art. 487, I do 

Código de Processo Civil, razão pela qual DECRETO a interdição do Sr. 

Ewerson Ribeiro da Silva, DECLARANDO-O incapaz de exercer 

pessoalmente de praticar todos os atos da vida civil, inclusive, emprestar, 

transigir, dar quitação, adquirir, alienar, hipotecar, demandar ou ser 

demandado, e/ou praticar os atos de mera administração, em 

conformidade com o artigo 1755, I do CPC e artigo 1767, inciso I, do Código 

de Direito Civil Brasileiro. Para tanto, nomeio a Sra. Eva Ribeiro da Silva 

como sua curadora, mediante compromisso legal, nos termos do artigo 

755, inciso I, do CPC. Sem condenação em custas. Após, publique-se na 

rede mundial de computadores, no sítio do Tribunal de Justiça e na 

plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, onde permanecerá 

por 06 (seis) meses, na imprensa local, 01 (uma) vez e no Órgão Oficial, 

por 03 (três) vezes com intervalos de 10 (dez) dias e lavre-se o termo da 

curatela, que deverá ser assinado pela Curadora, com fundamento no art. 

755, § 3º do CPC. Expeça-se mandado, ao Cartório de Registro Civil, para 

averbação à margem do assento de nascimento do interditado. Após o 

decurso do prazo recursal, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias. Transitada em julgado, arquive-se os autos. 

Publicada em audiência .Registre-se e 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, Kátia Fernanda 

Pereira Moretti - Técnico Judiciária, digitei.

Mirassol D'oeste - MT, 26 de julho de 2018.

Sônia Barboza Silva de Paula

Escrivã(o) Judicial

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 252734 Nr: 4477-60.2017.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda do Municipio de Mirassol D`Oeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cecilia Helena Dias Borges

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador do Município de 

Mirassol D´Oeste - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 4477-60.2017.811.0011 - código 252734

ESPÉCIE: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: A Fazenda do Municipio de Mirassol D`Oeste

PARTE REQUERIDA: Cecilia Helena Dias Borges

INTIMANDO(A, S): Cecilia Helena Dias Borges, Cpf: 88198855149, Rg: 

0556401-8 SSP MT, brasileiro(a)

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 16/11/2017

VALOR DA CAUSA: R$ 329,20

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 SENTENÇA: Código 252734. Conforme manifestação do exequente à fl. 

10, vislumbra-se que o executado efetivou o pagamento do débito 

reclamado na petição inicial. Assim, conclui-se, a toda evidência, inexistir 

débito remanescente, sendo a extinção do feito medida que sobressai. 

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do 

mérito, em face do pagamento integral do débito, com supedâneo no art. 

924, II, do Novo Código de Processo Civil. Condeno a parte executada ao 

pagamento de custas e despesas processuais. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se, com as anotações e baixas necessárias. P. R. I. C. 

Mirassol D’ Oeste - MT, 08 de junho de 2018. Edna Ederli Coutinho, Juíza 

de Direito.

Eu, Kátia Fernanda Pereira Moretti - Técnico Judiciária, digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 26 de julho de 2018.

Sônia Barboza Silva de Paula

Escrivã(o) Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 122012 Nr: 261-66.2011.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Agencia Nacional de Telecomunicações - Anatel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleitson Aparecido Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Solange de Holanda Rocha - 

Procuradora Federal - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o procurador da parte autora para que efetue o depósito da 

locomoção do Sr. Oficial de Justiça, para cumprimento do Mandado de 

Penhora ora expedido, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme autorizado 

pela Portaria n. 37/2013 - CA de 19/04/2013.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 200225 Nr: 83-15.2014.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Cupertino da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anatoly Hodniuk Júnior - 

OAB:7963

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:8506-A

 Intimar o advogado da parte autora sobre petição de fls. 175/177, no 

prazo de 15 (quinze) dias, implicando a ausência de manifestação em 

anuência tácita ao cumprimento integral do débito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 254311 Nr: 5326-32.2017.811.0011

 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: Rosangela Iesenco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Departamento Estadual de Transito de Mato 

Grosso, Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Almeida Tamandaré 

Novaes - OAB:19.946

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora para que se manifeste nos autos, no 

prazo legal, sobre a certidão de fls. 71, cujo teor transcrevo:"Certifico que 

compulsando os autos, verifica-se que a audiência realizada às fls. 44, 

restou prejudicada, tendo em vista que a carta precatória expedida às fls. 

39, ainda não havia retornado.
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 Outrossim, em consulta ao site do e. TJMT constata-se que o último 

andamento lançado na citada deprecata nº 693-48.2018.811.0041, ainda é 

o de 31/01/2018, com os seguintes termos: "Certidão CERTIFICO que a 

Carta Precatória foi recebida nesta Secretaria Unificada da Fazenda 

Pública sem tempo hábil para cumprimento, tendo em vista que a audiência 

está designada para data próxima, razão pela qual será solicitada nova 

data ao juízo deprecante."

Certifico, ainda, que apesar de tais fatos a parte requerida Departamento 

de Trânsito do Estado de Mato Grosso apresentou Contestação às fls. 

47/64, cuja impugnação pela parte autora foi lançada às fls. 67/70.

 Por fim, verifica-se que a parte requerida Estado de Mato Grosso ainda 

não foi citada dos termos da presente ação, uma vez que o Juízo 

Deprecante encontra-se aguardando uma nova data de audiência de 

conciliação."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 252125 Nr: 4150-18.2017.811.0011

 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: Fransuelo Ferrai dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Almeida Tamandaré 

Novaes - OAB:19.946

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Alvaro Campos das 

Neves Ribeiro - OAB:15.445/O

 Intimar o advogado do requerido sobre a sentença de fls. 132, cujo 

dispositivo transcrevo:”...Pelo exposto, com fundamento no inciso III do 

artigo 487, “b” do NCPC, HOMOLOGO a autocomposição derradeira em 

todos os seus termos e cláusulas e JULGO EXTINTO o presente feito com 

resolução de mérito. Consigno ainda que em caso de descumprimento do 

aludido acordo, as partes valer-se-ão dos meios jurídicos adequados para 

eventual execução. Custas processuais remanescentes e honorários de 

sucumbência ficarão a cargo do autor, conforme minuta do acordo 

anexada ao processo. Com o trânsito em julgado, proceda a Secretaria 

com o arquivamento dos autos com as devidas baixas e anotações 

necessárias. P. R. I. Cumpra-se. Mirassol D’ Oeste - MT, 4 de julho de 

2018. Edna Ederli Coutinho, Juíza de Direito"

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 74135 Nr: 1095-40.2009.811.0011

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Osmar Antunes de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elias Mendes Leal Filho, José Brito de Souza 

Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Augusto Vieira - 

OAB:4825 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Atila Silva Gattass - 

OAB:2.308, BENEDITA IVONE ADORNO - OAB:6391, Gustavo Tostes 

Cardoso - OAB:6635, Jaime Santana Orro Silva - OAB:6072-B, 

Valdinei Rodrigues Salgueiro - OAB:14862

 PROCESSO/CÓD. Nº 74135

SENTENÇA

Vistos, etc.

Cuidam-se embargos de terceiros, com pedido liminar, ajuizados por 

Osmar Antunes de Oliveira em face de Elias Mendes Leal Filho e José Brito 

de Souza Junior.

Sentença julgada improcedente às fls. 591/594.

Certidão de trânsito em julgado à fl. 751.

Às fls. 756/758 aportou aos autos termo de acordo realizado entre as 

partes dispondo sobre o pagamento dos honorários sucumbenciais.

 Em síntese, é relatório. Decido.

Pois bem, as avenças estão devidamente regulares, tratando-se de 

direitos patrimoniais de caráter privado, não havendo qualquer óbice 

quanto à celebração de acordo após sentença de mérito, motivo pelo qual 

não verifico empecilho à sua homologação.

Diante do exposto, homologo por sentença para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos a transação efetuada entre as partes e, em 

consequência, julgo extinto o processo com resolução de mérito, com 

fulcro no art. 487, inciso III, alínea “b”, do Novo CPC.

Honorários conforme pactuado no ajuste.

Não dispondo o acordo sobre eventuais custas e despesas processuais, 

estas serão divididas igualmente entre as partes, nos termos do art. 90, 

§2º, do CPC.

Após, o trânsito em julgado e cumpridas as diligências finais, arquivem-se 

os autos, com as baixas e cautelas de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se.

 Mirassol D’Oeste/MT, 26 de julho de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001056-11.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

GENI FERNANDES DA CUNHA LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (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: 07/11/2018 Hora: 16:00 . 

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. Mirassol D'Oeste-MT, 30 de julho de 

2018.

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 229387 Nr: 1489-37.2015.811.0011

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arivaldo Fernandes Guimaraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 1489-37.2015.811.0011 Código 229387

ESPÉCIE: Termo Circunstanciado

PARTE REQUERENTE: Ministério Público

PARTE REQUERIDA: Arivaldo Fernandes Guimarães

INTIMANDO(A, S): Autor do fato: Arivaldo Fernandes Guimaraes, Rg: 

3553230 SSP Filiação: Ranufo Fernandes Guimaraes e Guilhermina Freitas 

Guimaraes, data de nascimento: 05/06/1962, brasileiro(a), natural de Santa 

clara D'Oeste-SP, convivente, Endereço: Av. Mato Grosso, 490, Bairro: 

Centro, Cidade: São José dos Quatro Marcos-MT

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em 

endereço incompleto para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 544,26( Quinhentos e quarenta e quatro Reais 

e vinte e seis centavos), no prazo de 05 dias dias, contados da expiração 

do prazo do presente edital, sob pena de ficar Vossa Senhoria 

ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou 

taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e CPF junto a dívida 

ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612 § 5 º da 

CNGC -TJMT.. Eu, Nilceia Aparecida Castilho de Castilho, Analista 
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Judiciária, digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 27 de julho de 2018.

 Lucimeire Monaski Friozi

 Gestor Adm 3

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 252862 Nr: 4591-96.2017.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: OMPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GdSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON GOMES DE CARVALHO 

- OAB:19970, Juliano Barreto Lopes - OAB:20.450

 PROCESSO/CÓDIGO Nº 252862

Vistos, etc.

Certificada a tempestividade (fl. 168), recebo o recurso de apelação em 

seus legais efeitos.

Intimem-se as partes para apresentar razões e contrarrazões, após, 

remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso para apreciação.

 Cumpra-se.

 Mirassol D’Oeste/MT, 26 de julho de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 250892 Nr: 3475-55.2017.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Messias dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: frank monezzi soares - 

OAB:24820, luiz emilio tolon - OAB:20011/e, marlúcia alves de 

souza tolon - OAB:21059

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D’OESTE/MT

 TERCEIRA VARA

ATA DE AUDIÊNCIA CRIMINAL

Audiência de Instrução e Julgamento

Dia 25 de julho de 2018, às 17h20min.

Autos n°: 250892

 PRESENTES: O Juiz de Direito, o representante do Ministério Público, a 

advogada da parte ré.

OCORRÊNCIAS: Aberta a audiência, foi constatada a presença partes 

supracitadas.

 A defesa desiste da oitiva da vítima.

DELIBERAÇÃO: Em seguida o MM. Juiz proferiu o seguinte:

 Abram-se vistas ao Ministério Público para se manifestar sobre o 

paradeiro da vítima.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

Nada mais, por mim, encerrou-se esta audiência, sendo que os presentes 

assinam a ata.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

Osvaldo Moleiro Neto

Promotor de Justiça

Marlúcia Alves de Souza Tolon

Advogado

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 230835 Nr: 2279-21.2015.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: OMPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAFdL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Mirassol D´Oeste - OAB:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D’OESTE/MT

 TERCEIRA VARA

ATA DE AUDIÊNCIA CRIMINAL

Audiência de Instrução e Julgamento

Dia 25 de julho, às 16h10min.

Autos n°: 230835

 PRESENTES: O Juiz de Direito, o representante do Ministério Público, o 

Defensor da parte ré e este.

OCORRÊNCIAS: Aberta a audiência, foi constatada a presença partes 

supracitadas. Em seguida foram ouvidas as testemunhas/vítimas Jairo 

Antunes de Sá, Adriano Aldo e procedido com o interrogatório da parte ré. 

Registre-se que o(s) depoimento(s) foi(ram) gravado(s) observando-se o 

disposto no Provimento 71/2008 da Corregedoria Geral da Justiça, valendo 

o termo em anexo como termo de compromisso em relação à(s) 

testemunha(s).

DELIBERAÇÃO: Em seguida o MM. Juiz proferiu o seguinte:

 Considerando que o Defensor Público atuante nesta Comarca está de 

férias, não havendo substituto legal designado, nomeio como Defensor 

dativo o Dr. Igor Christian Adriano Salgueiro, OAB/MT nº 24525/O para 

patrocinar a defesa do autuado neste ato, pelo que arbitro 1 (um) URH a 

título de honorários advocatícios a serem executados posteriormente em 

face do Estado de Mato Grosso.

Declaro encerrada a instrução processual, abrindo-se vistas às partes 

para memoriais finais, no prazo legal, iniciando pelo Ministério Público.

Cumpra-se.

Nada mais, por mim, encerrou-se esta audiência, sendo que os presentes 

assinam a ata.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

Osvaldo Moleiro Neto

Promotor de Justiça

Igor Christian Adriano Salgueiro

Advogado

Sebastião Alexandre Ferraz de Lima

Parte ré

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 197227 Nr: 4239-80.2013.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alessandro Manoel Orlando

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANK MONEZZI SOARES - 

OAB:24820, Marlucia Alves de Souza Tolon - OAB:21059

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D’OESTE/MT

 TERCEIRA VARA

ATA DE AUDIÊNCIA CRIMINAL

Audiência de Instrução e Julgamento

Dia 25 de julho de 2018, às 16h10min.

Autos n°: 197227

 PRESENTES: O Juiz de Direito, o representante do Ministério Público, o 

Defensor da parte ré este.

OCORRÊNCIAS: Aberta a audiência, foi constatada a presença partes 

supracitadas. Em seguida foi ouvida a testemunha Elivelton Orlando Silva. 

Registre-se que o(s) depoimento(s) foi(ram) gravado(s) observando-se o 

disposto no Provimento 71/2008 da Corregedoria Geral da Justiça, valendo 

o termo em anexo como termo de compromisso em relação à(s) 

testemunha(s).

Ministério Público e defesa requerem prazo para fornecer o endereço da 

testemunha Paulo.

A defesa dispensou a condução coercitiva da testemunha Luiz Carlos, 

comprometendo-se a trazê-lo na próxima audiência independente de 
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intimação, e abrindo mão de sua oitiva acaso o mesmo não compareça.

DELIBERAÇÃO: Em seguida o MM. Juiz proferiu o seguinte:

 Vistas ao Ministério Público e defesa para manifestação, em 05 (cinco) 

dias, sobre a vítima Paulo.

Redesigno a presente audiência para o dia 13/11/2018, às 16:00h.

Fornecido o endereço da vítima Paulo, intime-se ou depreque-se, conforme 

o caso.

Quanto ao pedido formulado pelo Ministério Público no depoimento da 

testemunha Elivelton, abram-se vistas ao Ministério Público, para que tome 

as medidas que entender pertinentes quanto ao crime de falso de 

testemunho.

Saem os presentes intimados

Cumpra-se.

Nada mais, por mim, encerrou-se esta audiência, sendo que os presentes 

assinam a ata.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

Osvaldo Moleiro Neto

Promotor de Justiça

Marlúcia Alves de Souza Tolon

Advogado

Alessandro Manoel Orlando

Parte ré

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 235090 Nr: 216-86.2016.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cicero Galdino do Nascimento, Divanei Umimoto 

da Cruz, Rogério Moreira, Roberto Negrini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Geovani Mendonça de 

Freitas - OAB:MT 11.473/A, Wagner Ricci da Silva - OAB:21.379

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D’OESTE/MT

 TERCEIRA VARA

ATA DE AUDIÊNCIA CRIMINAL

Audiência de Instrução e Julgamento

Dia 25 de julho de 2018, às 14h50min.

Autos n°: 235090

 PRESENTES: O Juiz de Direito, o representante do Ministério Público, os 

Defensores das partes rés e os réus Cícero Galdino e Roberto Negrini.

OCORRÊNCIAS: Aberta a audiência, foi constatada a presença partes 

supracitadas. Em seguida foram ouvidas as testemunhas/vítimas Jesse de 

Souza Nolasco, Edney Garcia de Oliveira Júnior e procedido com o 

interrogatório dos réus Cícero e Roberto. Registre-se que o(s) 

depoimento(s) foi(ram) gravado(s) observando-se o disposto no 

Provimento 71/2008 da Corregedoria Geral da Justiça, valendo o termo em 

anexo como termo de compromisso em relação à(s) testemunha(s).

As partes desistem da oitiva da vítima Gilberto Moretti, falecido.

O causídico do réu Roberto desistiu da oitiva da testemunha Jocimar.

DELIBERAÇÃO: Em seguida o MM. Juiz proferiu o seguinte:

 Considerando que o Defensor Público atuante nesta Comarca está de 

férias, não havendo substituto legal designado, nomeio como Defensor 

dativo o Dr. Nilson Tomaz da Silva Júnior, OAB/MT nº 23.151-O para 

patrocinar a defesa dos réus Rogério Moreira e Divanei Unimoto da Cruz 

neste ato, pelo que arbitro 1URH a título de honorários advocatícios a 

serem executados posteriormente em face do Estado de Mato Grosso.

Homologo o pedido de desistência da vítima Gilberto e da testemunha 

Jocimar.

Declaro encerrada a instrução processual, abrindo-se vistas às partes 

para memoriais finais, no prazo legal, iniciando pelo Ministério Público.

Extraiam-se cópias da denúncia, dos CD’s áudio-visuais e das atas 

relacionadas aos depoimentos prestados, inclusive daqueles ouvidos por 

precatória, com remessa à Delegacia de Polícia de São José dos Quatro 

Marcos/MT, para instruir a investigação que lá corre sobre o furto do gado 

do sr. Gilberto Moretti Pezarezi.

Cumpra-se.

Nada mais, por mim, encerrou-se esta audiência, sendo que os presentes 

assinam a ata.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

Osvaldo Moleiro Neto

Promotor de Justiça

Wagner Ricci da Silva

Advogado

Geovani Mendonça de Freitas

Advogado

Nilson Tomaz da Silva Júnior

Advogado

Cícero Galdino do Nascimento

Parte ré

Roberto Negrini

Parte ré

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 255661 Nr: 5879-79.2017.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdir Rezende dos Anjos, Roberto da Rocha 

Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nilson Tomaz da Silva Junior 

- OAB:23.151, Nilson Tomaz da Silva Junior - OAB:23151/O

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D’OESTE/MT

 TERCEIRA VARA

ATA DE AUDIÊNCIA CRIMINAL

Audiência de Instrução e Julgamento

Dia 25 de julho de 2018, às 14h00min.

Autos n°: 255661

 PRESENTES: O Juiz de Direito, o representante do Ministério Público, o 

Defensor das parte ré e este.

OCORRÊNCIAS: Aberta a audiência, foi constatada a presença partes 

supracitadas. Em seguida foram ouvidas as testemunhas/vítimas Ellen 

Caroline Camilo Tudeia, Paulino Marques Morais e procedido o 

interrogatório da parte ré. Registre-se que o(s) depoimento(s) foi(ram) 

gravado(s) observando-se o disposto no Provimento 71/2008 da 

Corregedoria Geral da Justiça, valendo o termo em anexo como termo de 

compromisso em relação à(s) testemunha(s).

As partes desistem da oitiva da testemunha Paulo Correia.

Memoriais finais e sentença proferidos oralmente, mediante mídia 

audiovisual acostado aos fólios (CD).

DELIBERAÇÃO: Em seguida o MM. Juiz proferiu o seguinte:

 Considerando que o Defensor Público atuante nesta Comarca está de 

férias, não havendo substituto legal designado, nomeio como Defensor 

dativo o Dr. Wagner Ricci da Silva, OAB/MT nº 21379/O para patrocinar a 

defesa do autuado neste ato, pelo que arbitro 1URH a título honorários 

advocatícios a serem executados posteriormente em face do Estado de 

Mato Grosso.

 Tendo em vista que o réu Roberto da Rocha Ferreira foi devidamente 

intimado, consoante certidão de fl.166, no entanto deixou de comparecer 

na presente audiência, decreto sua revelia.

Homologo o pedido de desistência da oitiva da testemunha Paulo Correia.

Aguarde-se o retorno da missiva destinada à oitiva da testemunha Joelino 

das Neves ou o escoamento do respectivo prazo, quando então deverão 

ser os autos conclusos às partes para memoriais finais, no prazo legal, 

iniciando pelo Ministério Público, sendo que a precatória será juntada aos 

fólios no estado em que se encontrar.

Cumpra-se.

Nada mais, por mim, encerrou-se esta audiência, sendo que os presentes 

assinam a ata.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

Osvaldo Moleiro Neto

Promotor de Justiça

Wagner Ricci da Silva

Advogado

Nilson Tomaz da Silva Júnior

Advogado
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Valdir Rezende dos Anjos

Parte ré

Comarca de Nova Mutum

1ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000982-23.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL ZANDONADI QUIROGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL BARION DE PAULA OAB - MT0011063A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRCEU OGLIARI (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE NOVA 

MUTUM Impulsionamento por Certidão - Atos Ordinatórios PJE nº 

1000982-23.2018.8.11.0086 Nos termos da legislação vigente e do artigo 

1.207 da CNGC, impulsiono estes autos para intimar a parte autora para 

que providencie o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, no prazo 

de 05 (cinco) dias, mediante a expedição de guia de recolhimento 

disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização da 

diligência. CAMILLA LETICIA RODRIGUES DA SILVA Gestora de Secretaria

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 111705 Nr: 6901-44.2017.811.0086

 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: ASSOCIAÇÃO DOS DOCENTES DA UNIVERSIDADE DO 

ESTADO DE MATO GROSSO – ADUNEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernanda Vaucher de Oliveira 

Klein - OAB:12066

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 056/07, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS para intimar a parte autora para, querendo, apresentar 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 107015 Nr: 4457-38.2017.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nilza Lucinda de Arruda

 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:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 056/07, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS para intimar a parte autora para, querendo, apresentar 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 106583 Nr: 4184-59.2017.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIO BENICIO DA SILVA BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Nova Mutum - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAINER WILLIAMS DE 

FIGUEIREDO FORTES - OAB:14614

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 056/07, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS para intimar a parte autora para, querendo, apresentar 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 86914 Nr: 3033-29.2015.811.0086

 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: Gesiani Cristina Prado Fossa, Vinicius Prado Fossa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rudinei Janissek, Rudimar Janissek

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cesar Roberto Boni - OAB:MT 

8268-B, Sandro Lanzarini - OAB:MT 11.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O, Jean Carlos Rovaris - OAB:MT 12.113, Zilaudio Luiz 

Pereira - OAB:4.427-MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 056/07, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS para intimar a parte autora para, querendo, apresentar 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 47452 Nr: 2876-32.2010.811.0086

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neusa Lucia Pivetta Tissiani

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Alexandre de Lascio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Suzye Maria Jose Conceição 

Martins do Nascimento - OAB:MT 13.746

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 056/07, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS para intimar a parte autora para, querendo, apresentar 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 113959 Nr: 712-16.2018.811.0086

 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: Marcelo Lago

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Revenda Multimarcas Comercialização de 

Veiculos Ltda - EPP, Juliana Martins Rebequi, Banco J. Safra S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA DE ABREU PREUSS - 

OAB:MT 22.285, Pedro da Fonseca e Silva Neto - OAB:OAB/MT 

22.447

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Pois bem. Tenho pela possibilidade do parcelamento das despesas 

processuais, conforme previsão do art. 98, § 6°, do Código de Processo 

Civil.

Nesse ponto, importa salientar que o parcelamento será realizado em 6 

(seis) parcelas, em observância ao disposto no art. 468, § § 6°, 7° e 8°, da 

CNGC/MT, com redação “in verbis”:

“Art. 468. A gratuidade da justiça abrangerá a pessoal natural ou jurídica, 

brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as 

custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, na forma 

da lei.

§ 6° O juiz, atento às circunstâncias e peculiaridades do caso concreto, 

após analisar o pedido de gratuidade e considerar pertinentes as 

alegações, poderá, mediante decisão fundamentada, conceder direito ao 

parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de 

adiantar no curso do procedimento.

 § 7º O parcelamento poderá ser realizado em até seis parcelas mensais e 

sucessivas sujeitas à correção monetária, sendo a primeira após a 

decisão favorável do juiz.

 § 8º O parcelamento é referente às custas de preparo do processo, a 

serem pagas quando da distribuição do feito, e não abrange as despesas 

processuais havidas no curso do processo.” (Sem grifos no original).

Desta forma, intime-se a parte Requerente a fim de providenciar o 

recolhimento da primeira parcela das custas iniciais, no prazo de 15 
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(quinze) dias.

 Com o aporte do respectivo comprovante de recolhimento, voltem-me 

imediatamente conclusos.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 108788 Nr: 5368-50.2017.811.0086

 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: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e 

Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARA LUCIA RODRIGUES DE ASSIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giulio Alvarenga Reale - 

OAB:MT 15.484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que deixo de dar prosseguimento ao processo administrativo de 

cobrança, tendo em vista que já foram recolhidas as custas e taxas 

judiciais, de acordo fls. 15v.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 103174 Nr: 2236-82.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVID RIBEIRO JUNIOR, Ernestina de Lourdes 

e Silva, Jacksom Espindola Barros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Frederico Augusto Ferreira 

Barbosa - OAB:18828/GO, Manoel Archanjo Dama Filho - OAB:MT 

4482, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:MT 11.546-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. 102/103, 

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.: 71673 Nr: 185-40.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adir Freo, Eloiza Cristina Castelan

 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 das correspondências devolvidas de fls. 135/136, 

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 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.: 113661 Nr: 593-55.2018.811.0086

 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: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRESTADORA DE SERVIÇOS SIÃO LTDA ME, 

Divino Aparecido Fernandes de Almeida, REGINA SEBASTIANA DA 

COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:MT 14258-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. 42/43, 

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.: 111284 Nr: 6713-51.2017.811.0086

 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: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Al Comercio de Tecidos LTDA ME, Alexandre 

Lopes de Oliveira, Adriana da Costa Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:MT 14258-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. 56/57, 

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.: 110906 Nr: 6462-33.2017.811.0086

 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: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE DE SOUSA PEREIRA - ME, 

Alexandre de Sousa Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - OAB:MT 

19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 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 Correspôndencia Devolvida, bem como da Certidão 

Negativa do Oficial de Justiça juntadas às fls. 60/63, 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.: 74889 Nr: 3438-36.2013.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos de Bastos Vidal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Volkswagen S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Pedro Franz - OAB:MT 

14.594

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO PLATAIS BRASIL 

TEIXEIRA - OAB:RJ 160.435

 Nos termos da legislação vigente e do Artigo 1.209 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS à expedição de matéria para imprensa com a 

finalidade de intimar a parte exequente, por seus advogados, para que se 

manifeste acerca do documento juntado às fls. 150, requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 104168 Nr: 2840-43.2017.811.0086

 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: Aguimon Roberto da Costa Neto, EUDILENE MATEUS 

CHAVES ROLDÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronnie Marcio Roldão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kisleu Ferreira - OAB:GO 21.666

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte exequente, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da diligência negativa do Oficial de Justiça juntada às 

fls. 31, requerendo o que entender de direito no prazo de 5 (cinco) dias.

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000631-50.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ESTER BIRKHAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA WOBETO BARALDI OAB - MT0014381A (ADVOGADO)

OLIANI RASPINI OAB - MT0014330A (ADVOGADO)

ROCILDA MARIA MORAIS COSTA OAB - MT23582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

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 1000631-50.2018.8.11.0086 Vistos. 

Analisando os autos, verifico que pairam dúvidas acerca do endereço da 

requerente, elemento definidor da competência do presente feito, visto que 

na exordial e procuração constam endereço de Nortelândia/MT e na 

declaração de hipossuficiência endereço de Lucas do Rio Verde/MT, não 

sendo qualquer dos endereços de Nova Mutum/MT. Dessa forma, 

intime-se o patrono dos requerentes para, nos termos dos artigos 320 e 

321 do Código de Processo Civil, emendar a inicial, trazendo aos autos 

comprovante de residência da autora nesta Comarca, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos do artigo 

321, parágrafo único, do mesmo Código. Após, com ou sem manifestação, 

certifique-se e voltem-me conclusos. Às providências necessárias. 

Cumpra-se. Nova Mutum/MT, 30 de jullho de 2018. LUCIANA DE SOUZA 

CAVAR MORETTI Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000866-17.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ROSA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA TIEPPO ROSSI OAB - MT0013828S (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 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1000866-17.2018.8.11.0086 Vistos. 

Compulsando atentamente os autos, verifico que o documento do ID 

13259902, qual seja, o laudo médico, está incompreensível, o que 

inviabiliza a análise do feito. Dessa forma, intime-se o patrono da 

requerente para, nos termos dos artigos 319 do Código de Processo Civil, 

emendar a inicial, trazendo aos autos o laudo médico de forma legível e 

compreensível, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento 

da inicial, nos termos do artigo 321, paragrafo único, do mesmo Código. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Nova Mutum/MT, 30 de julho de 2018 

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 115559 Nr: 1605-07.2018.811.0086

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFdSJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Carlos de Almeida 

Benevides - OAB:8159/MT, Nilton Gomes da Silva - OAB:MT 851

 Sendo assim, nos processos envolvendo crianças e adolescentes a 

competência é absoluta e insuscetível de prorrogação, haja vista o 

princípio do melhor interesse do menor, funcionando como uma exceção à 

determinação contida no artigo 87 do CPC, o qual encontra 

correspondência no artigo 43 do NCPC, que prevê a perpetuatio 

jurisdictionis.Esta regra é conhecida como princípio do juízo imediato, o 

qual o Superior Tribunal de Justiça vem aplicando sistematicamente em 

suas decisões, conforma ementa do julgado colacionado abaixo [...]. 

Diante do exposto, DECLARO A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA deste Juízo 

para julgar este feito e, por consequência, DECLINO DA COMPETÊNCIA em 

favor do Juízo da Comarca de Diamantino/MT.Às providências. Com 

urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 114211 Nr: 846-43.2018.811.0086

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GdBHdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Katia de Camargo - OAB:MT 

17.756

 “PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETENCIA. AÇÃO DE 

DESTITUIÇÃO DE PODER FAMILIAR. ALTERAÇÃO DE DOMICÍLIO DA 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1030631/7/2018 Página 375 de 610



CRIANÇA E DAQUELES QUE DETÉM SUA GUARDA. ESTATUTO DA 

CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. PRINCÍPIO DA PERPETUATIO 

JURISDICTIONES X JUIZ IMEDIATO. PREVALÊNCIA DESTE ÚLTIMO NA 

HIPÓTESE CONCRETA. 1. Conforme estabelece o art. 87 do CPC, a 

competência determina-se no momento da propositura da ação e, em se 

tratando de hipótese de competência relativa, não é possível de ser 

modificada ex officio. Esse mencionado preceito de lei institui, com a 

finalidade de proteger a parte, a regra da estabilização da competência 

(perpetuatio jurisdictionis). 2. O princípio do juiz imediato vem estabelecido 

no art. 147, I e II, do ECA, segundo o qual o foro competente para apreciar 

e julgar as medidas, ações e procedimentos que tutelam interesses, 

direitos e garantias positivados no ECA, é determinado pelo lugar onde a 

criança ou o adolescente exerce, com regularidade, seu direito à 

convivência familiar e comunitária. 3. Embora seja compreendido como 

regra de competência territorial, o art. 147, I e II, do ECA apresenta 

natureza de competência absoluta, nomeadamente porque expressa 

norma cogente que, em certa medida, não admite prorrogação. 4. A 

jurisprudência do STJ, ao ser chamada a graduar a aplicação subsidiária 

do art. 87 do CPC frente à incidência do art. 147, I e II, do ECA, 

manifestou-se no sentido de que deve prevalecer a regra especial em 

face da geral, sempre guardadas as peculiaridades de cada processo. 5. 

Conflito de competência conhecido para declarar a competência do Juízo 

de Direito da 1ª Vara da Infância e da Juventude do Distrito Federal-DF. 

(CC 119.318/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, 

julgado em 25/04/2012, DJe 02/05/2012).” Diante do exposto, DECLARO A 

INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA deste Juízo para julgar este feito e, por 

consequência, DECLINO DA COMPETÊNCIA em favor do Juízo da Comarca 

de Sinop/MT. Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública. 

Intimem-se as partes. Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 75415 Nr: 3971-92.2013.811.0086

 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: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIVAL BATISTA 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:

 Ante o exposto, com fundamento nos artigos 329, caput, incisos I e II do 

Novo Código de Processo Civil c/c artigo 5° do Decreto Lei 911/69, defiro o 

pleito constante às fls. 84/86 para acolher o pedido de conversão da ação 

de busca e apreensão em execução, nos termos expostos.Proceda-se a 

retificação da capa dos autos e as devidas anotações no cartório 

distribuidor.Após, cite-se o executado para, no prazo de 03 (três) dias, 

efetuar o pagamento do débito.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.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 76035 Nr: 4611-95.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gelmir Piovesan - ME (Piovesan Prestação de 

Serviços), Gelmir Piovessan

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o requerimento de fl. 63, e determino a publicação da citação por 

edital deferida nos autos através do Diário Eletrônico do TJMT.

 A providência se faz necessária em observância ao disposto na 

Resolução 234/2016 do Conselho Nacional de Justiça, a qual instituiu o 

Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN), de forma que o objeto de 

publicação no citado diário restou fixado no artigo 6º da referida 

resolução. Senão, vejamos:

 “Art. 6º - Serão objeto de publicação no DJEN:

 I – o conteúdo dos despachos, decisões interlocutórias, o dispositivo das 

sentenças e a ementa dos acórdãos, conforme previsão do § 3º do art. 

205 da Lei 13.105/2015;

II – as intimações destinadas aos advogados nos sistemas de processo 

judicial eletrônico, cuja ciência não exija vista ou intimação pessoal;

III – a lista de distribuição prevista no parágrafo único do art. 285 da Lei 

13.105/2015;

IV – os atos destinados à plataforma de editais do CNJ, nos termos da lei 

13.105/2015;

V – os demais atos, cuja publicação esteja prevista nos regimentos 

internos e disposições normativas dos tribunais e conselhos.”

Outrossim, as disposições finais da citada resolução, conforme artigo 14, 

preceituam que até que seja implantado o DJEN, as intimações dos atos 

processuais serão realizadas via Diário de Justiça Eletrônico do próprio 

Órgão, motivo pelo qual os editais devem ser publicados por meio do DJE 

do TJMT.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 72783 Nr: 1300-96.2013.811.0086

 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: Alexandro Jesus Azarias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AD Comercio de Consorcios Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Machado Barreto - 

OAB:MT 12.420

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVONETE RODRIGUES 

OLIVEIRA - OAB:19535/O

 Vistos.

Cuida-se de embargos de declaração opostos em face da sentença de fls. 

108/112, alegando que o decisum estaria eivado de omissão.

 Assim, recebo os presentes embargos, em eu efeito interruptivo, 

consoante preceitua o art. 1.026 do Código de Processo Civil, eis que 

tempestivamente apresentados, conforme certificado à fl. 113.

 Considerando os efeitos infringentes atribuídos aos embargos de 

declaração manejados pela embargante e tendo em vista a necessidade 

de se garantir a efetividade do princípio do contraditório no presente caso, 

uma vez que eventual reconhecimento das omissões e contradições 

mencionadas poderá acarretar na modificação do conteúdo da decisão 

atacada, intime-se a parte contrária para apresentar suas contrarrazões 

nos autos no prazo de 05 (cinco) dias.

 Após, voltem-me conclusos para decisão.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 106854 Nr: 4373-37.2017.811.0086

 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: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Bruno Signori, Isabel Cristina Taetti 

Schneider

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Andre Honda Flores - 

OAB:MT 9708- A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO MONITÓRIA proposta por COOPERATIVA DE CRÉDITO 

DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO 

– SICREDI OURO VERDE/MT em face de PEDRO BRUNO SIGNORI e ISABEL 

CRISTINA TAETTI SCHNEIDER, todos qualificados nos autos em epígrafe.

Às fls. 67/69, acordo entabulado entre as partes.

 Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Em vista do aditivo do acordo celebrado às fls. 67/69, 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 
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efeitos.

Por sua vez, suspenda-se o feito até o cumprimento integral do acordo.

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.: 71739 Nr: 325-74.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Norival Pedro Bianchezzi, Nilton Jose 

Bianchezzi, Lirio João Bianchezzi, Liane Albina Giacomoni Bianchezzi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:MT 20.495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos.

Determino o recolhimento de diligência ao mandado de citação de fl.131, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 81722 Nr: 4467-87.2014.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luis Carlos Cabral Finoto

 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:

 Vistos.

Indefiro o pedido de penhora online por meio do sistema Bacenjud (fl. 139), 

devido a parte não apresentar a memória de cálculo atualizada.

Desse modo, intime-se a parte exequente a fim de, no prazo de 10 (dez) 

dias, trazer aos autos o que lhe é devido.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 75059 Nr: 3615-97.2013.811.0086

 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: Digital Eletronica Ltda - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oi Móvel S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriane Marcon - OAB:MT 

4660-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denner de Barros 

Mascarenhas Barbosa - OAB:MT 13.245-A

 Vistos.

Intimem-se as partes, cientificando-os sobre o retorno dos autos, bem 

como para requerer o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Certificado nos autos o decurso do prazo, sem manifestação ou 

requerimento, arquivem-se com as anotações e baixas de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 95350 Nr: 3280-73.2016.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sipal Indústria e Comércio Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adão Roney Dezordi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Desidério - 

OAB:40321/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL proposta 

por SIPAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA em face de ADÃO RONEY 

DEZORDI, ambos devidamente qualificados nos autos.

 Considerando que já tentadas algumas vezes a citação do executado em 

seu endereço urbano, entretanto, sem êxito, uma vez que informado que o 

executado estaria em seu endereço na zona rural deste município, no qual 

também não fora encontrado.

 Outrossim, tenho que não resta configurada a hipótese de citação por 

hora certa, visto que não vislumbro a hipótese de suspeita de ocultação, 

uma vez que inclusive já informado pela esposa do executado que este 

estaria em sua fazenda na zona rural deste município.

 Desse modo, intime-se o exequente para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, proceda ao recolhimento da diligência ou forneça os meios para o 

deslocamento do Sr. Meirinho ao endereço urbano ou que apresente aos 

autos novo endereço rural.

Com o aporte do endereço urbano ou endereço rural atualizado, e da 

diligência ou fornecimento de meios para deslocamento do Sr. Meirinho, 

independente de nova conclusão, expeça-se o respectivo mandado de 

citação.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 92316 Nr: 1381-40.2016.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco de Lage Landen Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUGUSTO MOGNON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:MT 4482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. Indefiro o pedido de arresto "online" por meio dos sistemas 

Bacenjud e Renajud (fls. 70/71), uma vez que este somente é possível se 

demonstrado pelo exequente que esgotou todos os meios de localização 

do executado, o que não restou configurado. No que concerne à citação 

por edital, considerando que a citação por edital só deve ser utilizada após 

o esgotamento de todas as vias possíveis de localização da parte, 

entendo que a parte exequente deve trazer aos autos prova de que tentou 

“diligenciar” quanto à localização da parte executada, dispondo a parte, na 

maioria das vezes, de condições para tanto. Desse modo, intime-se a 

parte exequente a fim de, no prazo de 05 (cinco) dias, trazer aos autos o 

endereço da parte executada ou comprovação que tentou localizar o 

endereço, a fim de que seja procedida a citação. Ressalto que a parte 

pode se utilizar da consulta a bancos de dados privados, como o 

disponibilizado pela Associação Comercial deste Município. Após, 

conclusos para deliberação. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 70046 Nr: 2582-09.2012.811.0086

 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: Vanderval Emiliano Cardoso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ariel Automóveis Várzea Grande Ltda, 

Volkswagen do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elizangela dos Santos Paulino - 

OAB:MT 21.674-O, Suzye Maria Jose Conceição Martins do 

Nascimento - OAB:MT 13.746

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agnaldo Kawasaki - OAB:MT 

3.884, ANA CAROLINA REMÍGIO DE OLIVEIRA - OAB:86.844, FLAVIA 

ALMEIDA MOURA DI LATELLA - OAB:109.730, MARCELO TOSTES DE 

CASTRO MAIA - OAB:63.440, RICARDO KAWASAKI - OAB:MT 15.729

 Vistos.

Homologo a desistência da prova pericial pleiteada pela requerida Arial 

Automóveis Várzea Grande LTDA.

Intimem-se as partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestarem 

sobre eventuais outras provas que pretendem produzir, conforme 

determinado às fls. 177/179.

Considerando que o requerente deixou de ser assistido pela Defensoria 

Pública, bem como em observância ao artigo 10 do Código de Processo 

Civil, intime-se a parte requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

comprovar nos autos por meio de documentos, sobre a sua situação de 

hipossuficiência financeira.

 Em seguida, retornem os autos conclusos para apreciação.
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Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 71886 Nr: 400-16.2013.811.0086

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Henrique Oleinik

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilson Rodrigues Fontelli - 

OAB:MT 8188-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jonas Mendes Barravieira - 

OAB:MT 13.116, Moacir Ribeiro - OAB:MT 3.562-B, Vania dos Santos 

- OAB:11332/MT

 Vistos.

Com o fito de angariar subsídios para apreciação da preliminar de 

ilegitimidade ativa, determino a intimação da parte autora para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, junte aos autos cópia atualizada da matricula dos 

imóveis localizados nos lotes 01 e 02 da quadra 18 em Santa Rita do 

Trivelato/MT.

Certifique-se a secretaria acerca do recolhimento das custas e taxas 

processuais determinadas na decisão de fl. 214/216.

Em seguida, retornem os autos conclusos para apreciação.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 118405 Nr: 2966-59.2018.811.0086

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Mocellin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Patrícia Tieppo Rossi - OAB:MT 

13.828-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo os presentes embargos, por serem tempestivos, conforme 

certidão de fls. 50.

 Intime-se a embargada para impugnar no prazo de 30 (trinta) dias, 

indicando as provas que porventura desejar produzir.

Após, devolvam os autos conclusos para análise da possibilidade de 

julgamento antecipado do pedido ou designação de audiência, consoante 

disposição do art. 17 da Lei n° 6.830 de 1980.

Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 85330 Nr: 2123-02.2015.811.0086

 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: ESPÓLIO DE JEAN MARCIEL HANSEL, JOSIANE 

BELINSKI DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A.H.P TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA - 

ME, Silvano Gonçalves de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valter Evangelista de Jesus - 

OAB:OAB MT 17513

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO COSTA GONZALES - 

OAB:

 Vistos.

Mantenho a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

 Intime-se a parte contrária para apresentar contrarrazões ao recurso de 

apelação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Em seguida, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 38486 Nr: 1459-15.2008.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Herbes e Cia Ltda - Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa dos Transportadores do Vale

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jones Everson Cardoso - 

OAB:146007/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandra Carla Correa - 

OAB:23063/SC, Cassio Vieceli - OAB:13561/SC

 Vistos.

Intime-se a parte requerente Herbes e Cia LTDA, para manifestar a 

respeito da petição de fl. 402, no prazo de 15 (quinze) dias.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA apresentado por 

COOPERATIVA DOS TRANSPORTES DO VALE – COOTRAVALE em face 

de HERBES E CIA LTDA às fls. 404/406, processando-se nos moldes do 

art. 523 e seguintes do Novo Código de Processo Civil.

Intime-se a parte executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento voluntário da dívida, nos termos do art. 523, § 1º do CPC.

Fica advertido à parte executada que o não pagamento, no prazo legal, 

ocasionará acréscimo de multa de 10% (dez por cento), bem como 

honorários advocatícios também em 10%.

Decorrido o prazo ao executado, sem manifestação, certifique-se e 

intime-se o exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que lhe for de direito.

Após, conclusos.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 88844 Nr: 4298-66.2015.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco GMAC S.A., Manoel Archanjo Dama Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAMUEL ARI BAUMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:MT 4482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante a ausência de bens, defiro o requerimento de fl. 53 e, por 

consequência, DETERMINO o arquivamento do feito, com fundamento no 

artigo 921, § 2º, do Código de Processo Civil.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 41965 Nr: 1330-73.2009.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daniel Barosi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133, Vinicius Pereira Muller - OAB:MT 18.308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos para intimar a 

parte autora, por seu advogado para que traga aos autos, no prazo de 05 

(cinco) dias, a comprovação da publicação do Edital retirado para 

publicação em 31/10/2017, conforme recibo às fls. 123.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 83089 Nr: 853-40.2015.811.0086

 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: Samuel Elias Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aymore Crédito Financiamento e Investimento 

S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cesar Roberto Boni - OAB:MT 

8268-B, Sandro Lanzarini - OAB:MT 11.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denner de Barros 
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Mascarenhas Barbosa - OAB:MT 13.245-A

 Vistos.

Intimem-se as partes, cientificando-os sobre o retorno dos autos, bem 

como para requerer o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Certificado nos autos o decurso do prazo, sem manifestação ou 

requerimento, arquivem-se com as anotações e baixas de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 39041 Nr: 1983-12.2008.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hilário José Bringmann

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elias Martins de Ávila

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sandro Lanzarini - OAB:MT 

11.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de fl. 84 e, por consequência, determino a suspensão do 

processo pelo prazo de 60 (sessenta) dias, conforme requerido pela parte 

exequente.

Outrossim, após decorrido o prazo, certifique-se e intime-se a parte 

exequente para requerer o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 105374 Nr: 3490-90.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDREIS COMERCIO ATACADISTA DE COMBUSTIVEIS 

LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUTURO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

AGRICOLAS LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BARBOSA ARRUDA - 

OAB:MT 16.336-B

 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 NEGATIVA do Oficial de Justiça de fls. 26, 

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.: 111001 Nr: 6526-43.2017.811.0086

 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: Administradora de Consórcios Sicredi LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aguinaldo Gregório Maschietto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vera Regina Martins - OAB:RS 

34.607

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o requerimento de fls. 28, no que concerne ao fornecimento de 

meios para cumprimento do mandado de busca e apreensão e citação.

Para tanto, expeça-se novo mandado de busca e apreensão.

Consigno que neste caso, efetivada a citação, os prazos deverão se 

iniciar conforme previsto no artigo 231 do Código de Processo Civil.

Intimem-se.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 53227 Nr: 738-24.2012.811.0086

 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: Ires Pires Ribas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Votorantim S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valquiria Pereira Barbosa - 

OAB:MT 4.130

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Rodrigues Wambier - 

OAB:14.469

 Vistos.

Tendo em vista que as partes entabularam acordo antes da prolação de 

sentença, ficam estas dispensadas do pagamento das custas 

remanescentes, a teor do disposto no artigo 90, §3º, do Código de 

Processo Civil.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 49431 Nr: 516-90.2011.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espolio de Alcides Alves dos Santos, Claudioney 

Soares dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joarez Luis Pinotti, Mapfre Seguros Gerais 

S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cassius Zancanella - OAB:MT 

9765-B, Onofre Roncato - OAB:MT 2.147

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE APARECIDA ARENA 

COELHO PIRES MARTINS - OAB:16185 OAB/MT, Homero Stabeline 

Minhoto - OAB:26346/SP, Nadir Gonçalves de Aquino - OAB:116353, 

Paulo Henrique Corrêa Minhoto - OAB:177342/SP, Soniamar Fritsch 

- OAB:MT 16.130

 Ante todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação, nos 

moldes do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil para:I.Em 

virtude da manifesta ausência de uma das condições da ação, 

consubstanciada na ilegitimidade ativa do ESPÓLIO DE ALCIDES ALVES 

DOS SANTOS em pleitear danos morais, JULGO EXTINTO O PROCESSO 

SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, consoante artigo 485, inciso VI, do Código 

Processual Civil.II.CONDENAR as requeridas solidariamente ao pagamento 

de danos materiais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), corrigido 

monetariamente pelo índice do INPC a partir do efetivo prejuízo e juros de 

mora fixados em 1% ao mês, devidos a partir da citação;III.CONDENAR as 

requeridas solidariamente ao pagamento de lucros cessantes desde o 

mês seguinte ao evento danoso até a entrega do caminhão consertado ao 

requerente, no valor de R$ 5.911,43 (cinco mil, novecentos e onze reais e 

quarenta e três centavos) por mês, aplicando-se a correção monetária 

desde o efetivo prejuízo e juros de mora no valor de 1% ao mês desde a 

citação;Ressalto, porém, que apesar da condenação solidária das 

requeridas, conforme fundamentado alhures, a condenação da requerida 

Mapfre Seguros Gerais S/A corresponde até o montante previsto na 

apólice de seguro.Ante a sucumbência recíproca das partes, condeno o 

Requerente e os Requeridos ao pagamento das custas processuais, na 

proporção de 30% (trinta por cento) para o Autor, e 70% (setenta por 

cento) para o requerido, nos termos do art. 86, “caput”, do Código de 

Processo Civil. Honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) do 

valor da causa atualizado, sendo que a teor art. 86, parágrafo único, do 

Código de Processo Civil, promovo a distribuição da sucumbência nos 

seguintes termos:•30% (trinta por cento) a ser pago pela parte Autora aos 

Patronos dos Requeridos;•70% (setenta por cento) a ser pago pela parte 

Requerida ao Advogado da parte 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, expedindo o necessário.Às 

providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 79077 Nr: 2300-97.2014.811.0086

 AÇÃO: Procedimento Sumário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilmar Antonio Favetti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mateus Jairo Marques, Vilmar Cesar Tomasi - 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Castro Garcia - 

OAB:MT 13.460-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Vianei Weschenfelder - 

OAB:47.098/RS

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAS 

DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO proposta por GILMAR 

ANTÔNIO FAVETTI em face de VILMAR CESAR TOMASI - ME, todos 

qualificados nos autos.

A parte requerente embora devidamente intimada por edital para dar 

prosseguimento ao feito em 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, se 

manteve inerte.

Vieram os autos conclusos.

 É o breve relato.

Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que, apesar de intimada para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo, o requerente quedou-se inerte, conforme certidão 

de fls. 117.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, 

com fulcro no artigo 485, III, do Código de Processo Civil.

Custas 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 38686 Nr: 1711-18.2008.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vivaldo Cavalcante Prudêncio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Márcia Maria da Silva - OAB:MT 

8922-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante a ausência de bens, defiro o requerimento de fl. 93 e, por 

consequência, DETERMINO o arquivamento do feito, com fundamento no 

artigo 921, § 2º, do Código de Processo Civil.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71472 Nr: 4006-86.2012.811.0086

 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: Herbert Costa Thomann

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hostnet Internet

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Idalina Pereira Cabral Correa - 

OAB:MT 10.846, Jonathan W. da Costa Oliveira - OAB:13.953/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Caio Bueno Carmo - 

OAB:170.586/RJ

 NOS TERMOS da legislação vigente e Provimento n. 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos para expedição de matéria a imprensa (DJE) com 

a finalidade de intimar a parte Autora/Requerente, por seu(s) advogado(s), 

para providenciar o pagamento das custas processuais devidas conforme 

cálculo de fls. 68, no prazo legal, sob pena das sanções previstas no §2º 

do artigo 3º do Provimento n. 11/2007-CGJ. É o que me cumpre.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 77487 Nr: 1021-76.2014.811.0086

 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: BMdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MSdSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Simão - OAB:MT 

10.066-B, LUIZ GUSTAVO FERNANDES - OAB:MT 14916-B, Thamires 

Hohenberger Mafissoni - OAB:MT 18783

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LUIZ GUSTAVO 

FERNANDES, para devolução dos autos nº 1021-76.2014.811.0086, 

Protocolo 77487, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 112985 Nr: 281-79.2018.811.0086

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Nova Mutum - MT, Adriano Xavier Pivetta

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Astrogildo Candido de Souza Junior - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador(a) do Municipio de 

Nova Mutum - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andrea Buschinelli - 

OAB:274.917/SP, Rodrigo Nogueira Tripicchio - OAB:383.814/SP

 Fundamento e decido.Inicialmente, considerando que a requerida em sua 

contestação suscitou matérias relativas a fatos modificativos do direito do 

autor, bem como trouxe documentos novos aos autos, tenho como 

imprescrindível a intimação do MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM para 

apresentar impugnação, em observância ao disposto no artigo 7° e artigo 

350, do CPC, no prazo de 15 (quinze) dias.Outrossim, ante o aditamento à 

inicial realizado pelo requerente às fls. 144/145, considerando que foi 

realizado antes da citação da demandada, DEFIRO-O, nos termos do artigo 

329 do CPC.Porém, no que diz respeito ao requerimento da demandada 

para levantamento do valor depositado, INDEFIRO-O, considerando a 

requisição emanada pela Vara do Trabalho de Nova Mutum, consignada no 

ofício de fls. 204 e cópia da decisão de fls. 205/209.Por esta razão, 

decreto a constrição do valor de R$ 14.205,25 (catorze mil, duzentos e 

cinco reais e vinte e cinco centavos), depositados nestes autos, conforme 

fls. 147/148.Saliento que não se trata de penhora no rosto dos autos, vez 

que a penhora se trata de medida constritiva própria da fase de 

execução/cumprimento de sentença, de modo que as execuções das 

indenizações trabalhistas concedidas ainda não foi iniciada, pois conforme 

mencionado na decisão de fls. 205/209 ainda existem recursos pendentes 

de julgamento interpostos em face das sentenças proferidas.Logo, 

cuida-se apenas de constrição do montante depositado, o qual não poderá 

ser levantado pela demandada, ao menos enquanto não satisfeitas as 

obrigações trabalhistas.Cumpridas as determinações acima, tornem os 

autos conclusos.Intimem-se.Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000814-55.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CANAVARROS DA SILVA (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)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000814-55.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: MARIA CANAVARROS DA SILVA REQUERIDO: FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I 

Vistos, etc. Dispenso o relatório com respaldo no artigo 38 da Lei 

9.099/95. De início, opino pelo recebimento da petição inicial eis que de 

acordo com artigo 319 do Código de Processo Civil e com o artigo 14 da 
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Lei 9.099/95.. Decido. A presente lide comporta o julgamento antecipado 

do mérito, nos moldes do artigo 355, inciso I, do CPC, haja vista que a 

questão controvertida nos autos é meramente de direito, mostrando-se, 

por outro lado, suficiente a prova documental produzida, para dirimir as 

questões de fato suscitadas, de modo que desnecessário se faz designar 

audiência de instrução para a produção denovas provas. Opino pelo 

acolhimento da preliminar de conexão entre duas ações ajuizadas pela 

Reclamante desta maneira, estabelece o Código de Processo Civil que: 

Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for 

comum o pedido ou a causa de pedir. § 1o Os processos de ações 

conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já 

houver sido sentenciado. A corroborar com o ora exposto, cito o julgado 

abaixo: “A conexão pressupõe a existência de causas que, embora não 

sejam iguais, guardam em si algum vínculo, uma relação de afinidade, o 

que denota que o alcance da regra de conexão tem sido alargado, de 

modo a se interpretar o vocábulo “comum”, contido no texto legal, como 

uma indicação do legislador de que, para caracterizar a conexão, seria 

desnecessária a identidade total dos elementos da ação, bastando tão 

somente uma identidade parcial”(STJ-3ª T., REsp 1.226.016, Min. Nancy 

Andrighi, j. 15.3.11, DJ 25.3.11). Na hipótese, não há dúvida que a causa 

se relaciona com outra também em trâmite perante este Juizado Especial 

Cível, pois, ao que consta, a Reclamante ingressou também com o 

processo de n. 1000815-40.2017.8.11.0086 que igualmente aguarda 

prolação de sentença, o que enseja o julgamento simultâneo das três 

ações. Prima facie, assinalo que não há necessidade de realização de 

exame grafotécnico tampouco de perícia contábil no presente caso, posto 

que a assinatura do documento da Reclamante e aquela aposta nos 

documentos apresentados pela Reclamada são semelhantes, o que 

dispensa aludido recurso. Neste sentido transcrevo o seguinte julgado: 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª TURMA RECURSAL 

TEMPORÁRIA1 Recurso Inominado: 0035652-70.2015.811.0002 Origem: 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI Recorrente: LETISSIA ROSA DA 

SILVA Recorrida: NATURA COSMETICOS Juíza Relatora: LAMISSE RODER 

FEGURI ALVES CORRÊA Data do Julgamento: 14/02/2017 EMENTA: 

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INDÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRESA 

DEMANDADA QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE 

CABE, NA FORMA DO ART. 373, II, DO CPC. COMPROVAÇÃO DA 

RELAÇÃO JURÍDICA MEDIANTE JUNTADA DE CONTRATO. ASSINATURAS 

IDÊNTICAS. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. NÍTIDA 

TENTATIVA DE ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. LITIGÂNCIA DE 

MÁ-FÉ CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (Procedimento do 

Juizado Especial Cível 356527020158110002/2017, Turma Recursal Única, 

Julgado em 15/02/2017, Publicado no DJE 15/02/2017) (g.n.). Passo a 

análise do mérito. Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito 

c.c. Indenização Por Danos Morais proposta por Maria Canavarros da 

Silva em desfavor de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios 

Não-Padronizados NPL I. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão a 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 a 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 pelas Notas 

Fiscais, Ficha Cadastral acompanhada dos documentos pessoais, 

devidamente assinada pela Reclamante junto a Natura, 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 pela 

Natura à Reclamada, tão fato, por si só, não elide a obrigação da 

Reclamante em saldar a dívida e a Reclamada de cobrar pelo crédito 

regularmente cedido. Cito recente julgado neste sentido: 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 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.). 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”. 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 da Reclamante não só é legítima como agiu 

a Reclamada no exercício regular do seu direito. Nesse contexto, não se 

desincumbiu a Reclamante de provar que os fatos ocorreram conforme 

narrado na inicial, não só para atender ao disposto no art. 373, inciso I, do 

Código de Processo Civil, mas, especialmente, para derruir a presunção 

que surge do conjunto probatório. Essas premissas forçam a reconhecer 

a improcedência da pretensão autoral. Ante o exposto, opino pela 

IMPROCEDÊNCIA do pedido 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, 29 de julho de 

2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000815-40.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CANAVARROS DA SILVA (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)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000815-40.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: MARIA CANAVARROS DA SILVA REQUERIDO: FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I 

Vistos, etc. Dispenso o relatório com respaldo no artigo 38 da Lei 

9.099/95. De início, opino pelo recebimento da petição inicial eis que de 

acordo com artigo 319 do Código de Processo Civil e com o artigo 14 da 

Lei 9.099/95.. Decido. A presente lide comporta o julgamento antecipado 

do mérito, nos moldes do artigo 355, inciso I, do CPC, haja vista que a 

questão controvertida nos autos é meramente de direito, mostrando-se, 

por outro lado, suficiente a prova documental produzida, para dirimir as 

questões de fato suscitadas, de modo que desnecessário se faz designar 
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audiência de instrução para a produção de novas provas. Opino pelo 

acolhimento da preliminar de conexão entre duas ações ajuizadas pela 

Reclamante desta maneira, estabelece o Código de Processo Civil que: 

Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for 

comum o pedido ou a causa de pedir. § 1o Os processos de ações 

conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já 

houver sido sentenciado. A corroborar com o ora exposto, cito o julgado 

abaixo: “A conexão pressupõe a existência de causas que, embora não 

sejam iguais, guardam em si algum vínculo, uma relação de afinidade, o 

que denota que o alcance da regra de conexão tem sido alargado, de 

modo a se interpretar o vocábulo “comum”, contido no texto legal, como 

uma indicação do legislador de que, para caracterizar a conexão, seria 

desnecessária a identidade total dos elementos da ação, bastando tão 

somente uma identidade parcial”(STJ-3ª T., REsp 1.226.016, Min. Nancy 

Andrighi, j. 15.3.11, DJ 25.3.11). Na hipótese, não há dúvida que a causa 

se relaciona com outra também em trâmite perante este Juizado Especial 

Cível, pois, ao que consta, a Reclamante ingressou também com o 

processo de n. 1000814-55.2017.8.11.0086 que igualmente aguarda 

prolação de sentença, o que enseja o julgamento simultâneo das três 

ações. Prima facie, assinalo que não há necessidade de realização de 

exame grafotécnico tampouco de perícia contábil no presente caso, posto 

que a assinatura do documento da Reclamante e aquela aposta nos 

documentos apresentados pela Reclamada são semelhantes, o que 

dispensa aludido recurso. Neste sentido transcrevo o seguinte julgado: 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª TURMA RECURSAL 

TEMPORÁRIA1 Recurso Inominado: 0035652-70.2015.811.0002 Origem: 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI Recorrente: LETISSIA ROSA DA 

SILVA Recorrida: NATURA COSMETICOS Juíza Relatora: LAMISSE RODER 

FEGURI ALVES CORRÊA Data do Julgamento: 14/02/2017 EMENTA: 

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INDÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRESA 

DEMANDADA QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE 

CABE, NA FORMA DO ART. 373, II, DO CPC. COMPROVAÇÃO DA 

RELAÇÃO JURÍDICA MEDIANTE JUNTADA DE CONTRATO. ASSINATURAS 

IDÊNTICAS. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. NÍTIDA 

TENTATIVA DE ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. LITIGÂNCIA DE 

MÁ-FÉ CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (Procedimento do 

Juizado Especial Cível 356527020158110002/2017, Turma Recursal Única, 

Julgado em 15/02/2017, Publicado no DJE 15/02/2017) (g.n.). Passo a 

análise do mérito. Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito 

c.c. Indenização Por Danos Morais proposta por Maria Canavarros da 

Silva em desfavor de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios 

Não-Padronizados NPL I. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão a 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 a 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 pelas Notas 

Fiscais, Ficha Cadastral acompanhada dos documentos pessoais, 

devidamente assinada pela Reclamante junto a Natura, 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 a Reclamante da cessão do crédito pela 

Natura à Reclamada, tão fato, por si só, não elide a obrigação da 

Reclamante em saldar a dívida e a Reclamada de cobrar pelo crédito 

regularmente cedido. Cito recente julgado neste sentido: 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 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.). 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”. 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 da Reclamante não só é legítima como agiu 

a Reclamada no exercício regular do seu direito. Nesse contexto, não se 

desincumbiu a Reclamante de provar que os fatos ocorreram conforme 

narrado na inicial, não só para atender ao disposto no art. 373, inciso I, do 

Código de Processo Civil, mas, especialmente, para derruir a presunção 

que surge do conjunto probatório. Essas premissas forçam a reconhecer 

a improcedência da pretensão autoral. Ante o exposto, opino pela 

IMPROCEDÊNCIA do pedido 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, 29 de julho de 

2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000813-70.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CANAVARROS DA SILVA (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 1000813-70.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: MARIA CANAVARROS DA SILVA 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. 13572986 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 
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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, 29 de julho de 

2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000731-39.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

RONAIL DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDER RESINO JUNIOR OAB - MT0022198A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000731-39.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: RONAIL DOS SANTOS REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos, 

etc. Nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95, dispenso o relatório. Decido. 

O Reclamante requereu a desistência desta ação, consoante termo de 

audiência id. n. 12678699 destes autos, oportunidade em que informou 

que firmou acordo nos autos 1000732-24.2017.8.11.0086 dando quitação 

nesta ação. Neste aspecto, o Enunciado n. 90 do FONAJE dispõe o 

seguinte: A desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, 

implicará a extinção do processo sem resolução do mérito, ainda que tal 

ato se dê em audiência de instrução e julgamento, salvo quando houver 

indícios de litigância de má-fé ou lide temerária (nova redação – XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). Pois bem, nos termos do estatuído no 

artigo 200, parágrafo único, do CPC, a desistência da ação somente 

produz seus efeitos após a homologação Judicial. Ante o exposto, para 

que produzam os seus jurídicos e legais efeitos, opino pela 

HOMOLOGAÇÃO por sentença do pedido de desistência desta ação, e, 

em consequência, extinguindo o feito, sem exame do mérito, com 

fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. 

Submeto os autos ao Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial 

Cível para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da 

Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se. Pollianna Mesquita de Moraes Juíza 

L e i g a 

____________________________________________________________

_______________________________________________ Vistos, etc. 

Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, 

para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida 

pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com 

as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 29 de julho de 

2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000653-45.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELE CRISTINA FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000653-45.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: DANIELE CRISTINA FERREIRA DA SILVA REQUERIDO: VIVO 

S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório com respaldo no artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. De início, opino pelo recebimento da petição inicial eis 

que preenche os requisitos do artigo 14 da Lei 9.099/95. Por não haver 

vícios que possam obstar o regular prosseguimento do feito, preparado 

está o processo para julgamento antecipado do mérito, uma vez que não 

há necessidade de produção de provas em audiência, nos termos do 

artigo 355, I do Código de Processo Civil. 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 da 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.] 

Passo a analisar o mérito. Daniele Cristina Ferreira da Silva ajuizou a 

presente Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por 

Danos Morais em desfavor de Vivo S.A. argumentando, em síntese, que 

seu nome foi indevidamente inscrito nos órgãos de proteção ao crédito 

pela Reclamada referente a um débito que alega desconhecer e qual tal 

inscrição lhe ocasionou danos morais. Fatos que motivaram a propositura 

da presente ação. Pois bem, a solução do litígio não demanda muito 

esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil (art. 373, I e II 

do CPC) que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo 

do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido 

direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do 

Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda 

matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que 

impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos 

não impugnados. Assim, em que pese os argumentos tecidos pela 

Reclamante, em contestação a Reclamada combateu suas as alegações e 

apresentou provas suficientes da existência do débito por meio dos 

documentos coligidos, mormente pelo extenso histórico de ligações 

efetuadas com um terminal telefônico de número 65-9972-8562 e pela 

comprovação de pagamento de faturas pretéritas, o que indica a 

existência de contratação e utilização do serviço telefônico. A Reclamada 

apresentou documentação idônea acerca do negócio jurídico firmado e 

demonstrou a origem e a validade do débito. Ora, o pagamento de faturas 

anteriores, de per si, demonstra a utilização e a concordância com a 

prestação do serviço. Veja-se, neste sentido, o seguinte julgado: AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA 

COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA - INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE DÉBITO 

COM ORIGEM EM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - REGULARIDADE DA 

PACTUAÇÃO VERBAL E PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA PELO 

PAGAMENTO DE DIVERSAS FATURAS MENSAIS - INSCRIÇÃO DEVIDA 

FRENTE AO INADIMPLEMENTO CONSTATADO - DEMONSTRAÇÃO DO 

ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA PARA PRÉVIA COMUNICAÇÃO DESSA 

NEGATIVAÇÃO - APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 404 E 385 DO STJ - 

EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÕES RESTRITIVAS ANTERIORES - 

INOCORRÊNCIA DE ILÍCITO E MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. Apelação 

desprovida.(TJ-PR - AC: 6867618 PR 0686761-8, Relator: Elizabeth M F 

Rocha, Data de Julgamento: 29/09/2010, 11ª Câmara Cível, Data de 

Publicação: DJ: 488) [g.n.] Desta forma, o pretendido na inicial é 

improcedente, posto que as alegações trazidas pela Reclamada refutaram 
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a tese da Reclamante, pois há traço da contratação do serviço telefônico 

e, diante da inadimplência injustificada, não há que se falar em dor, 

humilhação ou danos à honra. A documentação juntada pela Reclamada 

demonstra o efetivo negócio jurídico celebrado e que relaciona as partes, 

bem como a utilização do benefício colocado a disposição da Reclamante, 

não se podendo negar conhecimento a origem da dívida. Veja-se, nesse 

sentido, o histórico de ligações onde constam diversas ligações sugerindo 

evidências acerca da efetiva utilização dos serviços de telefonia 

cobrados e não pagos. De outra banda, nada há nos autos para que se 

possa colocar em dúvida a veracidade dessa prova documental, 

amplamente hábil à comprovação da efetiva contratação, até porque não 

há alegação de falsidade documental. Por sua vez, a inadimplência 

contratual da Reclamante está evidenciada pela falta de prova efetiva do 

pagamento no respectivo vencimento, nada justificando a alegação 

despropositada e genérica de desconhecimento do débito. Por assim ser, 

comprovada a relação jurídica entre as partes, não há nos autos indícios 

de ilicitude na anotação restritiva, bem como não há comprovante do seu 

adimplemento, desta forma, a negativação do nome da Reclamante não só 

é legítima como agiu a Reclamada no exercício regular do seu direito. 

Nesse contexto, não se desincumbiu a Reclamante de provar que os fatos 

ocorreram conforme narrado na inicial, não só para atender ao disposto 

no art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, mas, especialmente, para 

derruir a presunção que surge do conjunto probatório. Essas premissas 

forçam a reconhecer a improcedência da pretensão autoral. Ante o 

exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial com resolução do 

mérito, 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). 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, 29 de julho de 

2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000980-87.2017.8.11.0086

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:

CLEYSON MATIAS BROCK (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000980-87.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: A L VOGEL - ME REQUERIDO: CLEYSON MATIAS BROCK 

Vistos, etc. Nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95, dispenso o relatório. 

Decido. A Reclamante requereu a desistência desta ação, consoante 

petição id. n. 12600062 destes autos, oportunidade em que informou que o 

Reclamado cumpriu com a obrigação objeto da ação. Neste aspecto, o 

Enunciado n. 90 do FONAJE dispõe o seguinte: A desistência da ação, 

mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo 

sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de 

instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de má-fé 

ou lide temerária (nova redação – XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). 

Pois bem, nos termos do estatuído no artigo 200, parágrafo único, do CPC, 

a desistência da ação somente produz seus efeitos após a homologação 

Judicial. Ante o exposto, para que produzam os seus jurídicos e legais 

efeitos, opino pela HOMOLOGAÇÃO por sentença do pedido de 

desistência desta ação, e, em consequência, extinguindo o feito, sem 

exame do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil. Submeto os autos ao Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se. 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, 29 de julho de 

2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000233-40.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

FABIOLA SAMARA BRITO CORREIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAR GOMES DE OLIVEIRA NETO OAB - MT9793/O-O (ADVOGADO)

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA OAB - MT0011655A (ADVOGADO)

DAMIAO ORLANDO DE OLIVEIRA LOTT OAB - MT14246/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

STS CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA - ME (REQUERIDO)

Adriana de Abreu (REQUERIDO)

Caroline da Silva Cruz (REQUERIDO)

Ozivânia França de Oliveira Luzzato (REQUERIDO)

Tancredo Vargas Saraiva de Araújo (REQUERIDO)

Diegon Fietz (REQUERIDO)

Octávio Francisco Rodrigues Alves (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE SANTA RITA DO TRIVELATO (REQUERIDO)

Stefany Brayane Wohlfahrt de Pinho (REQUERIDO)

Lisandra Prates Mansor (REQUERIDO)

José Rodolfo Fernandes de Souza (REQUERIDO)

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO TRIVELATO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANA DE ABREU OAB - MT22285/O (ADVOGADO)

DILMA GOMES OAB - MT22771/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000233-40.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: FABIOLA SAMARA BRITO CORREIA REQUERIDO: JOSÉ 

RODOLFO FERNANDES DE SOUZA, OZIVÂNIA FRANÇA DE OLIVEIRA 

LUZZATO, ADRIANA DE ABREU, CAROLINE DA SILVA CRUZ, DIEGON 

FIETZ, STEFANY BRAYANE WOHLFAHRT DE PINHO, OCTÁVIO 

FRANCISCO RODRIGUES ALVES, LISANDRA PRATES MANSOR, 

TANCREDO VARGAS SARAIVA DE ARAÚJO, MUNICIPIO DE SANTA RITA 

DO TRIVELATO, CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO TRIVELATO, 

STS CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA - ME Vistos, etc. A 

Reclamante, embora devidamente intimada para audiência de conciliação, 

conforme se depreende do id n. 15824715 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. 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 de Moraes Juíza 

L e i g a 

____________________________________________________________

___________________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 29 de julho de 

2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000310-15.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000310-15.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: RAFAEL DOS SANTOS REQUERIDO: BANCO BRADESCO 

S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 

38 da Lei 9.099/95. Decido. Prima facie, opino pelo recebimento da petição 

inicial eis que de acordo com o artigo 14 da Lei 9.099/95. 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. Passo a analisar o mérito. Cuida-se de Ação Anulatória de 

Negócio Jurídico c.c Inexigibilidade de Débito c.c. Indenização por Danos 

Morais proposta por Rafael dos Santos 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: 

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - INCLUSÃO EM ÓRGÃO 

DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - LEGITIMIDADE DA COBRANÇA - PROVA 

AUSENTE - ÔNUS DE QUEM ALEGA - ART. 373, INCISO II, DO CPC/2015 - 

DANO MORAL IN RE IPSA - VALOR DA REPARAÇÃO INSUFICIENTE - 

ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA - RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE 

PROVIDO - RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO. Nas ações declaratórias 

negativas de dívida, cabe ao réu comprovar a legitimidade da cobrança 

(art. 373, inciso II, do CPC/2015). Não o fazendo, considera-se inexistente 

o débito lançado sem que fosse demonstrada a relação jurídica entre as 

partes, e a inscrição em órgão restritivo de crédito configura ato ilícito 

passível de reparação, sendo presumido o dano moral daí decorrente e 

portanto dispensada a produção de prova. Se o montante indenizatório 

fixado está abaixo do que vem sendo estipulado pelo STJ e por este 

Tribunal, deve ser majorado. (TJMT. Ap. 30815/2018, DES. RUBENS DE 

OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 13/06/2018, Publicado no DJE 18/06/2018) (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, 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. Não 

vislumbro a má-fé processual por parte do Reclamante arguida em 

contestação, ficando rejeitado o pleito de condenação por dano 

processual. Ante o exposto, opino pela PROCEDÊNCIA PARCIAL da 

pretensão do autor 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, 29 de julho de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000818-92.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELLE CARVALHO PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (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 1000818-92.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: FRANCIELLE CARVALHO PINTO REQUERIDO: BANCO 

BRADESCARD S.A Vistos, etc. Consoante 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, 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. 
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Assinalo que não há necessidade de realização de exame grafotécnico no 

presente caso, posto que a assinatura do documento da Reclamante e 

aquela aposta nos documentos apresentados pelo Reclamado são 

semelhantes, o que dispensa aludido recurso. Neste sentido transcrevo o 

seguinte julgado: ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª 

TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA1 Recurso  Inominado: 

0035652-70.2015.811.0002 Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO 

REI Recorrente: LETISSIA ROSA DA SILVA Recorrida: NATURA 

COSMETICOS Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA 

Data do Julgamento: 14/02/2017 EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO 

DE DECLARAÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRESA DEMANDADA QUE SE DESINCUMBIU 

DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE CABE, NA FORMA DO ART. 373, II, DO 

CPC. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA MEDIANTE JUNTADA DE 

CONTRATO. ASSINATURAS IDÊNTICAS. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA 

GRAFOTÉCNICA. NÍTIDA TENTATIVA DE ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS 

FATOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA POR 

SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 

(Procedimento do Juizado Especial Cível 356527020158110002/2017, 

Turma Recursal Única, Julgado em 15/02/2017, Publicado no DJE 

15/02/2017) (g.n.). Passa a analisar o mérito. Cuida-se de Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito c.c. Indenização por Danos Morais 

proposta por Francielle Carvalho Pinto em desfavor de Banco Bradescard 

S.A. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que não assiste razão a Reclamante. A solução do 

litígio não demanda muito esforço, pois, pela regra do Código de Processo 

Civil(art. 373, I e II do CPC), compete ao autor provar o fato constitutivo do 

seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido 

direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do 

Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda 

matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que 

impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos 

não impugnados. Relata a Reclamante que seu nome foi indevidamente 

inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pelo Reclamado por um débito 

que alega desconhecer, aduzindo que tal anotação restritiva lhe 

ocasionou danos de ordem moral. No entanto, em contestação, o 

Reclamado combateu as alegações da inicial e apresentou provas 

suficientes da existência do débito por meio de faturas e Proposta de 

Adesão Cartão Mateus Card, devidamente assinado pela Reclamante, o 

que demonstra a regularidade da contratação do serviço bancário. 

Portanto, comprovada a relação jurídica entre as partes, não há nos autos 

indícios de ilicitude na anotação restritiva, bem como não há comprovante 

do seu adimplemento, assim, a negativação do nome da Reclamante não 

só é legítima como agiu o Reclamado 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. Trago à colação ementa neste 

sentido: AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM 

ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA 

COMPROVADA. CUMPRIMENTO DA EXIGÊNCIA LEGAL. ILEGITIMIDADE 

PASSIVA DO SERASA PARA FIGURAR NO PÓLO PASSIVO. Consoante 

documentação apresentada pela ré (fls. 12 e 40), que a inscrição em 

nome da autora foi feita pelo Banco Itaú (fl. 09). O SERASA é responsável 

para realizar a prévia comunicação ao devedor, conforme art. 43, § 2º, 

CDC. Comprovada a diligência nas fls. 66/68. Assim, no caso dos autos, é 

parte ilegítima para figurar no pólo passivo da presente demanda em 

relação ao registro existente em nome do autor, haja vista que a abertura 

do cadastro não ocorreu por sua própria iniciativa, mas por solicitação do 

credor (Banco Itaú S.A.), limitando-se a entidade cadastral a mera 

reprodução. Sentença mantida por seus fundamentos. RECURSO 

IMPROVIDO. (TJ-RS - Recurso Cível: 71004930814 RS, Relator: Glaucia 

DippDreher, Data de Julgamento: 17/10/2014, Quarta Turma Recursal Cível, 

Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 22/10/2014). Deste modo, não 

há que se falar em responsabilização do Reclamado pela alegada 

ausência de notificação da Reclamante acerca da inscrição do seu nome 

nos órgãos de proteção ao crédito. 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, 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. Por último, não vislumbro a má-fé processual por parte 

da Reclamante arguida em contestação, ficando rejeitado o pleito de 

condenação por dano processual. 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 (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). 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 

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, 30 de julho de 

2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000106-68.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

LILIAN DA SILVA TEODORO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM SENTENÇA Processo: 

1000106-68.2018. 8.11.0086. REQUERENTE: LILIAN DA SILVA TEODORO 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos, etc. Dispenso o 

relatório com respaldo no artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. De início, opino 

pelo recebimento da petição inicial eis que de acordo com artigo 14 da Lei 

9.099/95. A presente lide comporta o julgamento antecipado do mérito, nos 

moldes do artigo 355, inciso I, do NCPC, haja vista que a questão 

controvertida nos autos é meramente de direito, mostrando-se, por outro 

lado, suficiente a prova documental produzida, para dirimir as questões de 

fato suscitadas, de modo que desnecessário se faz designar audiência de 

instrução para a produção de novas provas. 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. Assinalo 

que não há necessidade de realização de exame grafotécnico no 

presente caso, posto que a assinatura da Reclamante aposta nos 

documentos que acompanham a petição inicial e aquela grafada no 

contrato apresentado pelo Reclamado são semelhantes, o que dispensa 

aludido recurso. Neste sentido transcrevo o seguinte julgado: ESTADO DE 

MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA. 

1. Recurso Inominado: 0035652-70.2015.811.0002 Origem: JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI Recorrente: LETISSIA ROSA DA SILVA 

Recorrida: NATURA COSMETICOS Juíza Relatora: LAMISSE RODER 

FEGURI ALVES CORRÊA Data do Julgamento: 14/02/2017 EMENTA: 

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INDÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRESA 

DEMANDADA QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE 

CABE, NA FORMA DO ART. 373, II, DO CPC. COMPROVAÇÃO DA 

RELAÇÃO JURÍDICA MEDIANTE JUNTADA DE CONTRATO. ASSINATURAS 

IDÊNTICAS. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. NÍTIDA 

TENTATIVA DE ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. LITIGÂNCIA DE 

MÁ-FÉ CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (Procedimento do 

Juizado Especial Cível 356527020158110002/2017, Turma Recursal Única, 

Julgado em 15/02/2017, Publicado no DJE 15/02/2017) (g.n.). Passo a 

analisar o mérito. Pois bem, trata-se de Ação Anulatória de Negócio 

Jurídico c.c. Inexigibilidade de Débito c.c. Indenização por Danos Morais 

aforada por Lilian da Silva Teodoro em desfavor do Banco Bradesco 

Cartões S.A. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que não assiste razão a Reclamante. A solução do 

litígio não demanda muito esforço, pois, pela regra do Código de Processo 

Civil (art. 373, I e II do CPC), compete ao autor provar o fato constitutivo do 
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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 da autora, sob pena de presumirem verdadeiros os 

fatos não impugnados. Assim, notícia a Reclamante que seu nome foi 

indevidamente inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela Reclamada 

por débito que alega desconhecer, aduzindo que tal anotação restritiva 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 um Cartão de Assinaturas 

Conta Fácil; Ficha Proposta Abertura de Conta (s) de Depósitos Pessoa 

Física Conta Fácil; Declaração de Endereço devidamente assinados pela 

Reclamante, e ainda comprovante de endereço e faturas do Cartão de 

Crédito ELO Nacional Múltiplo nº. 5067.xxxx.xxxx.4108, bem como cópia 

de seus documentos pessoais, o que demonstra a regularidade na 

contratação do serviço. Portanto, comprovada a relação jurídica entre as 

partes, não há nos autos indícios de ilicitude na anotação restritiva, bem 

como não há comprovante do seu adimplemento, assim, a negativação do 

nome da Reclamante não só é legítima como agiu a Reclamada no 

exercício regular do seu direito. Nesse contexto, não se desincumbiu a 

Reclamante de provar que os fatos ocorreram conforme narrado na inicial, 

não só para atender ao disposto no art. 373, inciso I, do Código de 

Processo Civil, mas, principalmente, para derruir a presunção que surge 

do conjunto probatório. Essas premissas forçam a reconhecer a 

improcedência da pretensão autoral. Por fim, da análise de todo o conjunto 

probatório, resta caracterizada a litigância de má fé, nos termos do artigo 

80, inciso II, do Código de Processo Civil, notadamente quando se observa 

a alteração clarividente da verdade dos fatos, sustentando-se demanda 

contra a Reclamada, mesmo ausente qualquer tipo de lesão real ao direito 

supostamente afetado. Cito ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO. ATO ILÍCITO. CONDUTA ANTIJURÍDICA INEXISTENTE. DANO 

MORAL NÃO COMPROVADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ PRESENTE. 

RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A responsabilidade civil, segundo a teoria 

subjetiva, exige a comprovação de uma conduta antijurídica do agente 

(eventos damni), uma lesão efetiva (o dano) e a relação de causa e efeito 

entre uma e outra (nexo causal). 2. Ausente a prova de conduta 

antijurídica, inexiste responsabilidade civil pela indenização por eventuais 

danos. 3. A litigância de má-fé consiste na conduta processual eivada de 

deslealdade. Comprovada a malícia, deve ser mantida a sanção imposta. 4. 

Apelação cível conhecida e não provida, mantida a rejeição da pretensão 

inicial. (TJ-MG - AC: 10439110033669001 MG, Relator: Caetano Levi 

Lopes, Data de Julgamento: 02.02.2016, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 15/02/2016). Como é sabido, não há relação 

entre a gratuidade de justiça e a multa por litigância de má-fé, consoante 

se extrai da primeira parte do artigo 55 da Lei 9.099/95, que excepciona 

claramente o litigante de má-fé. Vejamos: “Art. 55. A sentença de primeiro 

grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, 

ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o 

recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que 

serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de 

condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa”. 

(g.n.) Portanto, perfeitamente cabível a multa ora aplicada. Ante o exposto, 

JULGO pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos, condenando a Reclamante em 

litigância de má-fé e, por conseguinte, ao pagamento das custas do 

processo e a pagar ao Reclamado o valor correspondente à multa de 2% 

(dois por cento) e honorários advocatícios no valor de 10% (dez por 

cento) sobre o valor atribuído à causa devidamente atualizado, de acordo 

com o artigo 81, do Código de Processo Civil c/c art. 55 da Lei 9.099/95, 

com resolução do mérito, nos moldes do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Submeto os autos ao Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, publique-se. Joslaine 

Santos de Souza 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. 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. Cássio 

Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000118-82.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA 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:

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 SENTENÇA Processo: 

1000118-82.2018.8.11.0086. REQUERENTE: MARIA APARECIDA DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório 

com respaldo no artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. De início, opino pelo 

recebimento da petição inicial eis que de acordo com artigo 14 da Lei 

9.099/95. A presente lide comporta o julgamento antecipado do mérito, nos 

moldes do artigo 355, inciso I, do NCPC, haja vista que a questão 

controvertida nos autos é meramente de direito, mostrando-se, por outro 

lado, suficiente a prova documental produzida, para dirimir as questões de 

fato suscitadas, de modo que desnecessário se faz designar audiência de 

instrução para a produção de novas provas. Trata-se a presente Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito c.c. Indenização por Danos Morais 

aforada por Maria Aparecida da Silva em desfavor do Banco Bradesco 

S.A. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que não assiste razão a Requerente. A solução do 

litígio não demanda muito esforço, pois, pela regra do Código de Processo 

Civil (art. 373, I e II do CPC), compete a autora provar o fato constitutivo do 

seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido 

direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 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 da autora, sob pena de presumirem verdadeiros os 

fatos não impugnados. Assim, notícia a Requerente que seu nome foi 

indevidamente inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pelo Requerido 

por débito que alega desconhecer, aduzindo que tais anotações restritivas 

lhe ocasionaram danos de ordem moral. No entanto, em contestação, o 

Requerido combateu as alegações da inicial e apresentou provas 

suficientes da existência do débito por meio de um Cartão de Assinaturas 

Conta Fácil; Cédula de Crédito Bancário – Empréstimo Pessoal nº cédula 

290.238.607, documentos estes devidamente assinados pela Requerente, 

e ainda comprovante de endereço, bem como cópia de seus documentos 

pessoais, todos anexados ao Id. 13059179, o que demonstra a 

regularidade na contratação do serviço. Portanto, comprovada a relação 

jurídica entre as partes, não há nos autos indícios de ilicitude na anotação 

restritiva, bem como não há comprovante do seu adimplemento, assim, a 

negativação do nome da Requerente não só é legítima como agiu o 

Requerido no exercício regular do seu direito. Nesse contexto, não se 

desincumbiu a Requerente de provar que os fatos ocorreram conforme 

narrado na inicial, não só para atender ao disposto no art. 373, inciso I, do 

Código de Processo Civil, mas, principalmente, para derruir a presunção 

que surge do conjunto probatório. Essas premissas forçam a reconhecer 

a improcedência da pretensão autoral. Por fim, da análise de todo o 

conjunto probatório, resta caracterizada a litigância de má-fé, nos termos 

do artigo 80, inciso II, do Código de Processo Civil, notadamente quando se 

observa a alteração clarividente da verdade dos fatos, sustentando-se 

demanda contra a Requerida, mesmo ausente qualquer tipo de lesão real 

ao direito supostamente afetado. Cito ementa: EMENTA: APELAÇÃO 

CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATO ILÍCITO. CONDUTA ANTIJURÍDICA 

INEXISTENTE. DANO MORAL NÃO COMPROVADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ 

PRESENTE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A responsabilidade civil, segundo 

a teoria subjetiva, exige a comprovação de uma conduta antijurídica do 

agente (eventos damni), uma lesão efetiva (o dano) e a relação de causa 

e efeito entre uma e outra (nexo causal). 2. Ausente a prova de conduta 

antijurídica, inexiste responsabilidade civil pela indenização por eventuais 

danos. 3. A litigância de má-fé consiste na conduta processual eivada de 

deslealdade. Comprovada a malícia, deve ser mantida a sanção imposta. 4. 

Apelação cível conhecida e não provida, mantida a rejeição da pretensão 

inicial. (TJ-MG - AC: 10439110033669001 MG, Relator: Caetano Levi 

Lopes, Data de Julgamento: 02.02.2016, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 15/02/2016). Como é sabido, não há relação 
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entre a gratuidade de justiça e a multa por litigância de má-fé, consoante 

se extrai da primeira parte do artigo 55 da Lei 9.099/95, que excepciona 

claramente o litigante de má-fé. Vejamos: “Art. 55. A sentença de primeiro 

grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, 

ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o 

recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que 

serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de 

condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa”. 

(g.n.) Portanto, perfeitamente cabível a multa ora aplicada. Ante o exposto, 

JULGO pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos, condenando a Requerente em 

litigância de má-fé e, por conseguinte, ao pagamento das custas do 

processo e a pagar ao Requerido o valor correspondente à multa de 2% 

(dois por cento) e honorários advocatícios no valor de 10% (dez por 

cento) sobre o valor atribuído à causa devidamente atualizado, de acordo 

com o artigo 81, do Código de Processo Civil c/c art. 55 da Lei 9.099/95, 

com resolução do mérito, nos moldes do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Submeto os autos ao Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, publique-se. Joslaine 

Santos de Souza 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. 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. Cássio 

Leite de Barros Netto Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000268-63.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: GILDENE DE ANDRADE MELONIO REQUERIDO: TELEFONICA 

BRASIL S.A. Vistos, etc. Conforme permite o artigo 38 da Lei 9.099/95, 

dispenso o relatório. 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. Por não haver vícios que possam 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado do mérito, uma vez que não há necessidade de 

produção de provas em audiência, nos termos do artigo 355, I do Código 

de Processo Civil. Quanto a preliminar de inépcia da inicial decorrente da 

ausência de comprovante de endereço em nome da 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 Gildene de Andrade Melonio em desfavor 

de Telefônica Brasil 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, bem como cópia de 

seus documentos pessoais, 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 RECURSAL TEMPORÁRIA1 

Recurso Inominado: 0035652-70.2015.811.0002 Origem: JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI Recorrente: LETISSIA ROSA DA SILVA 

Recorrida: NATURA COSMETICOS Juíza Relatora: LAMISSE RODER 

FEGURI ALVES CORRÊA Data do Julgamento: 14/02/2017 EMENTA: 

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INDÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRESA 

DEMANDADA QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE 

CABE, NA FORMA DO ART. 373, II, DO CPC. COMPROVAÇÃO DA 

RELAÇÃO JURÍDICA MEDIANTE JUNTADA DE CONTRATO. ASSINATURAS 

IDÊNTICAS. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. NÍTIDA 

TENTATIVA DE ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. LITIGÂNCIA DE 

MÁ-FÉ CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (Procedimento do 

Juizado Especial Cível 356527020158110002/2017, Turma Recursal Única, 

Julgado em 15/02/2017, Publicado no DJE 15/02/2017) (g.n.). Portanto, 

comprovada a relação jurídica entre as partes, não há nos autos indícios 

de ilicitude 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. 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. 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. O 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 o Reclamante pague a Reclamada o valor de 

R$ 149,91 [Cento e Quarenta e NoveReais e Noventa e Um Centavos]. 

Essas premissas forçam a reconhecer a improcedência da pretensão do 

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$ 

149,91 [Cento e Quarenta e Nove Reais e Noventa e Um 

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. Sem custas processuais 

e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). 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 

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, 27 de julho de 

2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000418-78.2017.8.11.0086 

Processo nº 1000418-78.2017.8.11.0086 Reclamante: Juvenildo de 

Oliveira Nunes Reclamada: Telefônica Brasil S.A. Vistos, etc. Dispenso o 

relatório com respaldo no artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Por não haver 

vícios que possam obstar o regular prosseguimento do feito, preparado 

está o processo para julgamento antecipado do mérito, uma vez que não 

há necessidade de produção de provas em audiência, nos termos do 

artigo 355, I do Código de Processo Civil. Opino pelo afastamento da 

preliminar de indeferimento da inicial pela não apresentação de documento 

indispensável à propositura da ação, uma vez que preenchidos os 

requisitos do art. 14, da Lei 9.099/95. Trata-se de Ação Declaratória de 

Inexistência de Débitos c.c. Indenização por Dano Moral proposta por 

Juvenildo de Oliveira Nunes em desfavor de Telefônica Brasil S.A. 

Sustenta o Reclamante que seu nome foi inscrito nos órgãos de proteção 

ao crédito pela Reclamada em razão de um débito que alega desconhecer. 

Desta forma propôs a presente ação requerendo a desconstituição do 

débito e indenização por danos morais. Em sede de contestação a 

Reclamada não afasta as pretensões do Reclamante, se limitando a alegar 

que o débito é devido, a anotação restritiva legítima e a combater a 

existência de danos morais. Pois bem, verifico que as alegações da 

Reclamada não subsistem, pois não trouxe prova alguma de que o valor 

objeto da inscrição restritiva é devido, deixando de apresentar 

documentos capazes de amparar as suas alegações, como o contrato 

devidamente assinado pelo Reclamante e constatar a contratação de 

serviço, bem como a sua inadimplência. No caso, o Reclamante não 

reconhece a dívida, desta forma, incumbia a Reclamada instruir a 

contestação com provas irrefutáveis da inadimplência, 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. Cito julgado neste sentido: RECURSO INOMINADO. 

AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO INDEVIDA. NEGATIVA 

DE CONTRATAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO 

COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DA DÍVIDA POR PARTE DA DEMANDADA. 

INEXISTÊNCIA DE CONTRATO GERADOR DO DÉBITO. ÔNUS DA PROVA 

DA DEMANDADA. ART. 333, II, DO CPC. INSCRIÇÃO INDEVIDA 

CONFIGURADA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM MANTIDO. A parte 

autora alegou ter sido inscrita em cadastros de inadimplentes pela ré, com 

a qual disse não possuir nenhum vínculo jurídico. Impunha-se à ré, a teor 

do art. 333, II, do CPC e art. 14, § 3º, do CDC, provar a existência de 

relação jurídica com a respectiva informação de inadimplência. Porém, não 

trouxe aos autos qualquer documento assinado que demonstrasse a 

existência de contrato entre as partes. A inclusão indevida de nome em 

órgão de proteção ao crédito configura o dano moral in re ipsa. 

Configurada a conduta ilícita, presentes o nexo causal e os danos, é 

conseqüência o dever de indenizar. Quantum indenizatório fixado em R$ 

6.000,00 que deve ser mantido, pois inclusive aquém ao valor usualmente 

adotado em casos análogos. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71005776489, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, Julgado em 18/11/2015). Desta forma, 

resta está demonstrada a falha na prestação de serviços por parte da 

Reclamada ao inscrever o nome do Reclamante nos cadastros 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 o 

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. Considerando o período 

em que o nome doo Reclamante esteve com restrição, bem como, 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, 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. Quanto ao 

pedido contraposto formulado pela Reclamada opino pela sua 

improcedência, vez que não aportou aos autos documentos hábeis a 

demonstrar a existência do débito, o que faz improcedente o pedido 

contraposto formulado. 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. Julgo IMPROCEDENTE o pedido contraposto, 

com fundamento no art. artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Outrossim, opino pela manutenção da decisão que antecipou os efeitos da 

tutela [id. 9463023]. 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 

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, 29 de julho de 

2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM Processo nº 

1000971-28.2017.8.11.0086 Reclamante: Rosilene Alves de Souza 

Reclamada: Vivo S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório com respaldo no 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Por não haver vícios que possam obstar 

o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado do mérito, uma vez que não há necessidade de 
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produção de provas em audiência, nos termos do artigo 355, I do Código 

de Processo Civil. Opino pelo afastamento da preliminar de indeferimento 

da inicial pela não apresentação de documento indispensável à 

propositura da ação, uma vez que preenchidos os requisitos do art. 14, da 

Lei 9.099/95. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c.c. 

Indenização por Dano Moral proposta por Rosilene Alves de Souza em 

desfavor de Vivo S.A. Sustenta a Reclamante que seu nome foi inscrito 

nos órgãos de proteção ao crédito pela Reclamada em razão de um débito 

que alega desconhecer. Desta forma propôs a presente ação requerendo 

a desconstituição do débito e indenização por danos morais. Em sede de 

contestação a Reclamada não afasta as pretensões do Reclamante, se 

limitando a alegar que o débito é devido, a anotação restritiva legítima e a 

combater a existência de danos morais. Pois bem, verifico que as 

alegações da Reclamada não subsistem, pois não trouxe prova alguma de 

que o valor objeto da inscrição restritiva é devido, deixando de apresentar 

documentos capazes de amparar as suas alegações, como o contrato 

devidamente assinado pela Reclamante e constatar a contratação de 

serviço, bem como a sua inadimplência. No caso, a Reclamante não 

reconhece a dívida, desta forma, incumbia a Reclamada instruir a 

contestação com provas irrefutáveis da inadimplência, obrigação da qual 

não se desvencilhou. Portanto, a Reclamada não se desincumbiu do 

encargo probatório que lhe tocava (CPC, art. 373, II), vez que não 

apresentou prova capaz de demonstrar a existência e licitude do débito 

que pudesse ensejar a inscrição do nome da Reclamante nos órgãos de 

proteção ao crédito. Cito julgado neste sentido: RECURSO INOMINADO. 

AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO INDEVIDA. NEGATIVA 

DE CONTRATAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO 

COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DA DÍVIDA POR PARTE DA DEMANDADA. 

INEXISTÊNCIA DE CONTRATO GERADOR DO DÉBITO. ÔNUS DA PROVA 

DA DEMANDADA. ART. 333, II, DO CPC. INSCRIÇÃO INDEVIDA 

CONFIGURADA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM MANTIDO. A parte 

autora alegou ter sido inscrita em cadastros de inadimplentes pela ré, com 

a qual disse não possuir nenhum vínculo jurídico. Impunha-se à ré, a teor 

do art. 333, II, do CPC e art. 14, § 3º, do CDC, provar a existência de 

relação jurídica com a respectiva informação de inadimplência. Porém, não 

trouxe aos autos qualquer documento assinado que demonstrasse a 

existência de contrato entre as partes. A inclusão indevida de nome em 

órgão de proteção ao crédito configura o dano moral in re ipsa. 

Configurada a conduta ilícita, presentes o nexo causal e os danos, é 

conseqüência o dever de indenizar. Quantum indenizatório fixado em R$ 

6.000,00 que deve ser mantido, pois inclusive aquém ao valor usualmente 

adotado em casos análogos. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71005776489, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, Julgado em 18/11/2015). Desta forma, 

resta está demonstrada a falha na prestação de serviços por parte da 

Reclamada ao inscrever o nome da Reclamante nos cadastros de 

proteção ao crédito por débito que não foi comprovado ser de sua 

responsabilidade. O apontamento do nome da Reclamante nos órgãos de 

proteção ao crédito por débito indevido constitui falha na prestação o 

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. Considerando o período 

em que o nome da Reclamante esteve com restrição, bem como, 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, 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. Quanto ao 

pedido contraposto formulado pela Reclamada opino pela sua 

improcedência, vez que não aportou aos autos documentos hábeis a 

demonstrar a existência do débito, o que faz improcedente o pedido 

contraposto formulado. 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 a Reclamante 

a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos 

morais, corrigida monetariamente pelo índice INPC a partir desta data e 

acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde a citação, com resolução 

do mérito a teor do disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil. Julgo IMPROCEDENTE o pedido contraposto, com fundamento no 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Outrossim, opino pela 

manutenção da decisão que antecipou os efeitos da tutela [id. 11506972]. 

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, 29 de julho de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001004-18.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

LUCICLEIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO 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 1001004-18.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: LUCICLEIA DA SILVA REQUERIDO: ITAU UNIBANCO S/A 

Vistos, etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da 

Lei 9.099/95. Decido. Prima facie, opino pelo recebimento da petição inicial 

eis que de acordo com o artigo 14 da Lei 9.099/95. A presente lide 

comporta o julgamento antecipado do mérito, nos moldes do artigo 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil, haja vista que a questão 

controvertida nos autos é meramente de direito, mostrando-se, por outro 

lado, suficiente a prova documental produzida, para dirimir as questões de 

fato suscitadas, de modo que desnecessário se faz designar audiência de 

instrução e julgamento para a produção de novas provas. Assinalo que 

não há necessidade de realização de exame grafotécnico no presente 

caso, posto que o Reclamado não aportou aos autos nenhum documento 

assinado pela Reclamante. Assim, opino pelo afastamento da preliminar de 

incompetência do Juízo decorrente da necessidade de prova pericial. 

Passo a analisar o mérito. Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência 

de Débito c.c. Indenização por Danos Morais proposta por Lucicleia da 

Silva em desfavor de Itaú Unibanco S.A. Sustenta a 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 da 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 
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valor objeto da inscrição restritiva é devido, deixando de comprovar por 

meio de documentos, como o contrato entabulado com a 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: APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL - INCLUSÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - 

LEGITIMIDADE DA COBRANÇA - PROVA AUSENTE - ÔNUS DE QUEM 

ALEGA - ART. 373, INCISO II, DO CPC/2015 - DANO MORAL IN RE IPSA - 

VALOR DA REPARAÇÃO INSUFICIENTE - ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA - 

RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO DA RÉ 

NÃO PROVIDO. Nas ações declaratórias negativas de dívida, cabe ao réu 

comprovar a legitimidade da cobrança (art. 373, inciso II, do CPC/2015). 

Não o fazendo, considera-se inexistente o débito lançado sem que fosse 

demonstrada a relação jurídica entre as partes, e a inscrição em órgão 

restritivo de crédito configura ato ilícito passível de reparação, sendo 

presumido o dano moral daí decorrente e portanto dispensada a produção 

de prova. Se o montante indenizatório fixado está abaixo do que vem 

sendo estipulado pelo STJ e por este Tribunal, deve ser majorado. (TJMT. 

Ap. 30815/2018, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/06/2018, Publicado no DJE 

18/06/2018) (g.n.) No caso, a 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 da 

Reclamante no cadastro de proteção ao crédito por débitos que não foi 

comprovado ser de sua responsabilidade. O apontamento do nome da 

Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito por débito indevido 

constitui falha na prestação do serviço e enseja a responsabilização civil 

objetiva 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, 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$ 2.000,00 

(dois mil reais), sopesadas as circunstâncias do evento danoso e a 

finalidade compensatória e disciplinadora da indenização. Inaplicável in 

casu a disposição da súmula 385 do STJ, vez que as demais 

negativações constantes no extrato estão sendo discutidas em juízo, 

contudo, com há mais de uma negativação deve ser minorado o dano 

moral a fim de evitar o enriquecimento ilícito. Quanto ao pedido contraposto 

formulado pelo Reclamado, opino pela sua improcedência, vez que não 

aportou aos autos documentos hábeis a demonstrar a existência do 

débito, o que faz improcedente o pedido contraposto formulado. Ante o 

exposto, opino pela PROCEDÊNCIA PARCIAL da pretensão da autora para 

DECLARAR inexistente o débito objeto da inscrição restritiva e para 

CONDENAR o Reclamado a pagar a Reclamante a quantia de R$ 2.000,00 

(dois 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. 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, 27 de julho de 

2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000325-81.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO LIMA ALMEIDA (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)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000325-81.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: FABIO LIMA ALMEIDA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL 

S.A. Vistos, etc. O Reclamante, embora devidamente intimado para 

audiência de conciliação, conforme se depreende do evento n. 14868002 

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, 27 de julho de 

2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000649-08.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO NICARETTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME LAUER MURTA OAB - MT16361/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO LUIS VILAS BOAS SOARES (REQUERIDO)

JOAO LUIS VILAS BOAS SOARES - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000649-08.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: PAULO NICARETTA REQUERIDO: JOAO LUIS VILAS BOAS 
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SOARES - ME, JOAO LUIS VILAS BOAS SOARES Vistos, etc. O 

Reclamante, embora devidamente intimado para audiência de conciliação, 

conforme se depreende do evento n. 13847600 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 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, 27 de julho de 

2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000687-20.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JOANE CICERO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT0009150A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD 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 1000687-20.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: JOANE CICERO DOS SANTOS REQUERIDO: BANCO 

BRADESCARD S.A Vistos, etc. Consoante permite o artigo 38 da Lei 

9.099/95, dispenso o relatório. Decido. De início, opino pelo recebimento da 

petição inicial, eis que atende aos requisitos do artigo 14 da Lei 9.099/95. 

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. Passa a analisar o mérito. Cuida-se de Ação Declaratória 

de Inexistência de Débito c.c. Indenização por Danos Morais proposta por 

Joane Cicero dos Santos em desfavor de Banco Bradescard S.A 

argumentando, em síntese, que seu nome foi indevidamente inscrito nos 

órgãos de proteção ao crédito pelo referido banco por um débito que alega 

desconhecer, aduzindo que tal inscrição lhe ocasionou 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. 

Assim, em que pese os argumentos tecidos pelo Reclamante, em 

contestação o Reclamado combateu suas alegações e apresentou prova 

suficiente da existência do débito por meio da Proposta de Adesão ao 

Cartão C&A Mastercard Hibrido Internacional, devidamente assinada pelo 

Reclamante e das faturas coligidas a id. n. 14314577 destes autos, o que 

indica a existência de contratação e utilização do serviço bancário. O 

Reclamado apresentou documentação idônea acerca do negócio jurídico 

firmado e demonstrou a origem e a validade do débito. Desta forma, o 

pretendido na inicial é improcedente, posto que as alegações trazidas pelo 

Reclamado refutaram a tese do Reclamante, pois há traço da contratação 

e utilização do serviço e, diante da inadimplência injustificada, não há que 

se falar em dor, humilhação ou danos à honra. A documentação juntada 

pelo Reclamado demonstra o efetivo negócio jurídico celebrado e que 

relaciona as partes, bem como a utilização do benefício colocado a 

disposição do Reclamante, não se podendo negar conhecimento a origem 

da dívida. Vejam-se, nesse sentido, que as faturas exibem transações 

realizadas em estabelecimentos da cidade Maceió – AL, cidade de origem 

do Reclamante, bem como que houve parcelamento de faturas e alguns 

pagamentos, sugerindo evidências acerca da efetiva utilização do cartão 

de crédito. Vejamos ao seguinte julgado em caso análogo: AÇÃO 

INDENIZATÓRIA - DANOS MORAIS - INOCORRÊNCIA - Fatos alegados na 

petição inicial não demonstrados pelo acervo probatório - Apresentação 

de documentos, extratos e faturas do cartão de crédito que comprovam a 

disponibilidade do crédito e a sua utilização reiterada, gerando o saldo 

devedor em discussão - Ausência de quitação da dívida - Cobrança 

devida - Dano moral - Não ocorrência - Exercício regular do direito do 

credor - Sentença de improcedência mantida - RECURSO DESPROVIDO. 

(TJ-SP - APL: 00412991920088260602 SP 0041299-19.2008.8.26.0602, 

Relator: Sérgio Shimura, Data de Julgamento: 05/08/2015, 16ª Câmara 

Extraordinária de Direito Privado, Data de Publicação: 05/08/2015) (g.n.) 

Ora, não fosse isso, o pagamento de faturas anteriores, de per si, 

demonstra a utilização e a concordância com a prestação do serviço. De 

outra banda, nada há nos autos para que se possa colocar em dúvida a 

veracidade dessa prova documental, amplamente hábil à comprovação da 

efetiva contratação, até porque não há alegação de falsidade documental. 

Por sua vez, a inadimplência contratual do Reclamante está evidenciada 

pela falta de prova efetiva do pagamento no respectivo vencimento, nada 

justificando a alegação despropositada e genérica de desconhecimento do 

débito. Por assim ser, comprovada a relação jurídica entre as partes, não 

há nos autos indícios de ilicitude na anotação restritiva, bem como não há 

comprovante do seu adimplemento, desta forma, a negativação do nome 

do Reclamante não só é legítima como agiu o Reclamado 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 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. Por fim, da 

análise de todo o conjunto probatório, resta caracterizada a litigância de 

má fé, nos termos do artigo 80, inciso II, do Código de Processo Civil, 

notadamente quando se observa a alteração clarividente da verdade dos 

fatos, sustentando-se demanda contra o Reclamado, mesmo ausente 

qualquer tipo de lesão real ao direito supostamente afetado. Cito ementa: 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATO ILÍCITO. CONDUTA 

ANTIJURÍDICA INEXISTENTE. DANO MORAL NÃO COMPROVADO. 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ PRESENTE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A 

responsabilidade civil, segundo a teoria subjetiva, exige a comprovação de 

uma conduta antijurídica do agente (eventos damni), uma lesão efetiva (o 

dano) e a relação de causa e efeito entre uma e outra (nexo causal). 2. 

Ausente a prova de conduta antijurídica, inexiste responsabilidade civil 

pela indenização por eventuais danos. 3. A litigância de má-fé consiste na 

conduta processual eivada de deslealdade. Comprovada a malícia, deve 

ser mantida a sanção imposta. 4. Apelação cível conhecida e não provida, 

mantida a rejeição da pretensão inicial. (TJ-MG - AC: 10439110033669001 

MG, Relator: Caetano Levi Lopes, Data de Julgamento: 02/02/2016, 

Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/02/2016). 

Como é sabido, não há relação entre a gratuidade de justiça e a multa por 

litigância de má-fé, consoante se extrai da primeira parte do artigo 55 da 

Lei 9.099/95, que excepciona claramente o litigante de má-fé. Vejamos: 

“Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas 

e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. 

Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários 
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de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do 

valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da 

causa”. (g.n.) Portanto, perfeitamente cabível a multa ora aplicada. Ante o 

exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial condenando o 

Reclamante em litigância de má-fé e, por conseguinte, ao pagamento das 

custas do processo e a pagar ao Reclamado o valor correspondente à 

multa de 2% (dois por cento) e honorários advocatícios no valor de 10% 

(dez por cento) sobre o valor atribuído à causa devidamente atualizado, 

de acordo com o artigo 81, do Código de Processo Civil c/c art. 55 da Lei 

9.099/95, com resolução do mérito, nos moldes do artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. 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 

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, 27 de julho de 

2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000411-52.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO WESTPHALEN MICHEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO WESTPHALEN MICHEL OAB - MT0007262A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

B2W COMPANHIA DIGITAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000411-52.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: LEANDRO WESTPHALEN MICHEL REQUERIDO: B2W 

COMPANHIA DIGITAL Vistos, etc. Nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95, 

dispenso o relatório. Decido. O Reclamante requereu a desistência desta 

ação, consoante termo de audiência id. n. 14370826 destes autos. Neste 

aspecto, o Enunciado n. 90 do FONAJE dispõe o seguinte: A desistência 

da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do 

processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência 

de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de 

má-fé ou lide temerária (nova redação – XXXVIII Encontro – Belo 

Horizonte-MG). Pois bem, nos termos do estatuído no artigo 200, parágrafo 

único, do CPC, a desistência da ação somente produz seus efeitos após a 

homologação Judicial. Ante o exposto, para que produzam os seus 

jurídicos e legais efeitos, opino pela HOMOLOGAÇÃO por sentença do 

pedido de desistência desta ação, e, em consequência, extinguindo o 

feito, sem exame do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do 

Código de Processo Civil. Submeto os autos ao Excelentíssimo Juiz de 

Direito do Juizado Especial Cível para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se. 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, 27 de julho de 

2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000308-45.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO LOPES DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000308-45.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: FRANCISCO LOPES DO NASCIMENTO REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO S.A. Vistos, etc. O Reclamante, embora devidamente intimado 

para audiência de conciliação, conforme se depreende do evento n. 

14826955 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, 27 

de julho de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000412-37.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ZULMARA SCHENEIDER TECKIO DALL AGNOL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO WESTPHALEN MICHEL OAB - MT0007262A (ADVOGADO)

PAULO DE MORAIS ALMEIDA JÚNIOR OAB - MT0013044A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADENILSO APARECIDO RODRIGUES - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000412-37.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: ZULMARA SCHENEIDER TECKIO DALL AGNOL REQUERIDO: 

ADENILSO APARECIDO RODRIGUES - ME Vistos, etc. Dispenso o relatório 

consoante permite o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. As partes 

celebraram acordo, consoante se extrai do termo de audiência anexo à 

movimentação de id. n. 14371050 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. Outrossim, caso seja 

efetuado o pagamento por meio de deposito judicial, opino pela expedição 

de alvará judicial para levantamento do valor depositado e para 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.” 

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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1030631/7/2018 Página 393 de 610



as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 27 de julho de 

2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000017-45.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

DEBHORA MARIA NASCIMENTO SILVA (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:

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 1000017-45.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: DEBHORA MARIA NASCIMENTO SILVA REQUERIDO: 

BANCO BRADESCARD S.A Vistos, etc. A Reclamante, embora 

devidamente intimado para audiência de conciliação, conforme se 

depreende do evento n. 16129954 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 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, 27 de julho de 

2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001005-03.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

LUCICLEIA 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:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO)

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 1001005-03.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: LUCICLEIA DA 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. Por não haver vícios que possam obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado do mérito, uma vez que não há necessidade de produção de 

provas em audiência, nos termos do artigo 355, I do Código de Processo 

Civil. Previamente, opino pelo afastamento da preliminar de indeferimento 

da inicial pela não apresentação de documento indispensável à 

propositura da ação, pois o extrato da inscrição restritiva consta na id. n. 

10815511 e 10815528 dos autos. Quanto a preliminar de indeferimento da 

inicial decorrente da ausência de comprovante de endereço em nome da 

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.] 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c. Indenização 

por Danos Morais proposta por Lucicleia da Silva em desfavor de 

Telefônica Brasil S.A. Relata a Reclamante que seu nome foi 

indevidamente inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela Reclamada 

referente a um débito que alega desconhecer e que isto lhe causou danos 

morais. Desta maneira, propôs a presente 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 prova alguma de que o valor 

objeto da inscrição restritiva seja devido, deixando de apresentar 

documentos, como contrato devidamente assinado ou faturas 

inadimplidas, capazes de amparar as suas alegações e constatar a 

inadimplência da Reclamante. 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 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 
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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 reipsa (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, a Reclamante não reconhece a dívida e afirma 

não possuir relação jurídica com a Reclamada, desta forma, incumbia a 

esta instruir sua contestação com provas irrefutáveis da existência da 

relação contratual, obrigação da qual não se desvencilhou. Portanto, a 

Reclamada não se desincumbiu do encargo probatório que lhe tocava 

(CPC, art. 373, II), vez que não apresentou prova capaz de demonstrar a 

existência e licitude do débito que pudesse ensejar a inscrição do nome da 

Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito. Logo, restou demonstrada 

a falha na prestação de serviços por parte da Reclamada ao inscrever o 

nome da Reclamante no cadastro de proteção ao crédito por débito que 

não foi comprovado ser de sua responsabilidade. O apontamento do nome 

da Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito por débito indevido 

constitui falha na prestação do serviço e enseja a responsabilização civil 

objetiva da Reclamada. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor 

dispõe o seguinte: “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. O dano moral é in re ipsa, e o 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. Considerando o período em que o nome da 

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. Quanto ao pedido contraposto formulado pela Reclamada 

opino pela sua improcedência, vez que não aportou aos autos 

documentos hábeis a demonstrar a existência do débito, o que faz 

improcedente o pedido contraposto formulado. Ante o exposto, opino pela 

PROCEDÊNCIA PARCIAL da pretensão inicial para DECLARAR inexistente 

o débito objeto da inscrição restritiva e para CONDENAR a Reclamada a 

pagar a Reclamante a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de 

indenização por danos morais, corrigida monetariamente pelo índice INPC a 

partir desta data e acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde a 

citação, com resolução do mérito a teor do disposto no artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (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 

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, 27 de julho de 

2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000786-87.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

UANDERSON DIAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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 1000786-87.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: UANDERSON DIAS DA SILVA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório com respaldo no artigo 

38 da Lei 9.099/95. Decido. De início, opino pelo recebimento da petição 

inicial eis que preenche os requisitos do artigo 14 da Lei 9.099/95. 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 queimpeçam o avanço e análise das questões 

controvertidas. Passo à análise meritória. Uanderson Dias da Silva ajuizou 

a presente Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c. Indenização 

por Danos Morais em desfavor de Banco Bradesco S.A. argumentando, 

em síntese, que seu nome foi indevidamente inscrito nos órgãos de 

proteção ao crédito pelo referido banco por um débito que alega 

desconhecer, aduzindo que tal inscrição lhe ocasionou 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. 

Assim, em que pese os argumentos tecidos pelo Reclamante, em 

contestação o Reclamado combateu suas alegações e apresentou prova 

suficiente da existência do débito por meio das faturas coligidas a id. n. 

12233719 destes autos, de onde se denota a utilização de um cartão de 

crédito denominado Visa Nacional, o que indica a existência de 

contratação e utilização do serviço bancário. O Reclamado apresentou 

documentação idônea acerca do negócio jurídico firmado e demonstrou a 

origem e a validade do débito. Desta forma, o pretendido na inicial é 

improcedente, posto que as alegações trazidas pelo Reclamado refutaram 

a tese do Reclamante, pois há traço da contratação e utilização do serviço 

e, diante da inadimplência injustificada, não há que se falar em dor, 

humilhação ou danos à honra. A documentação juntada pelo Reclamado 

demonstra o efetivo negócio jurídico celebrado e que relaciona as partes, 

bem como a utilização do benefício colocado a disposição do Reclamante, 

não se podendo negar conhecimento a origem da dívida. Além disso, insta 

consignar que o endereço do Reclamante constante na peça inaugural é o 

mesmo descrito nas faturas. Vejam-se, nesse sentido, que as faturas 

exibem transações realizadas em diversos estabelecimentos desta cidade 

de Nova Mutum, como Loja Avenida, Sorveteria Casarin, Supermercado C 

Vale, Posto 29, Araras Supermercados e Eliane Center, bem como que 

houve parcelamento de faturas e alguns pagamentos, sugerindo 

evidências acerca da efetiva utilização do cartão de crédito, além de 

pagamentos. Vejamos ao seguinte julgado em caso análogo: AÇÃO 

INDENIZATÓRIA - DANOS MORAIS - INOCORRÊNCIA - Fatos alegados na 

petição inicial não demonstrados pelo acervo probatório - Apresentação 

de documentos, extratos e faturas do cartão de crédito que comprovam a 

disponibilidade do crédito e a sua utilização reiterada, gerando o saldo 

devedor em discussão - Ausência de quitação da dívida - Cobrança 

devida - Dano moral - Não ocorrência - Exercício regular do direito do 
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credor - Sentença de improcedência mantida - RECURSO DESPROVIDO. 

(TJ-SP - APL: 00412991920088260602 SP 0041299-19.2008.8.26.0602, 

Relator: Sérgio Shimura, Data de Julgamento: 05/08/2015, 16ª Câmara 

Extraordinária de Direito Privado, Data de Publicação: 05/08/2015) (g.n.) 

Ora, não fosse isso, o pagamento de faturas anteriores, de per si, 

demonstra a utilização e a concordância com a prestação do serviço. De 

outra banda, nada há nos autos para que se possa colocar em dúvida a 

veracidade dessa prova documental, amplamente hábil à comprovação da 

efetiva contratação, até porque não há alegação de falsidade documental. 

Por sua vez, a inadimplência contratual do Reclamante está evidenciada 

pela falta de prova efetiva do pagamento no respectivo vencimento, nada 

justificando a alegação despropositada e genérica de desconhecimento do 

débito. Por assim ser, comprovada a relação jurídica entre as partes, não 

há nos autos indícios de ilicitude na anotação restritiva, bem como não há 

comprovante do seu adimplemento, desta forma, a negativação do nome 

do Reclamante não só é legítima como agiu o Reclamado 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 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 do Reclamante. 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. 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, 30 de julho de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001007-70.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGOS DE JESUS GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001007-70.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: DOMINGOS DE JESUS GOMES REQUERIDO: RENOVA 

COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. Vistos, 

etc. Dispenso o relatório com respaldo no artigo 38 da Lei 9.099/95. De 

início, opino pelo recebimento da petição inicial eis que de acordo com 

artigo 319 do Código de Processo Civil e com o artigo 14 da Lei 9.099/95. 

Decido. A presente lide comporta o julgamento antecipado do mérito, nos 

moldes do artigo 355, inciso I, do CPC, haja vista que a questão 

controvertida nos autos é meramente de direito, mostrando-se, por outro 

lado, suficiente a prova documental produzida, para dirimir as questões de 

fato suscitadas, de modo que desnecessário se faz designar audiência de 

instrução para a produção denovas provas. Prima facie, assinalo que não 

há necessidade de realização de exame grafotécnico no presente caso, 

posto que a assinatura do documento do Reclamante e aquela aposta nos 

documentos apresentados pela Reclamada são semelhantes, o que 

dispensa aludido recurso. Neste sentido transcrevo o seguinte julgado: 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª TURMA RECURSAL 

TEMPORÁRIA1 Recurso Inominado: 0035652-70.2015.811.0002 Origem: 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI Recorrente: LETISSIA ROSA DA 

SILVA Recorrida: NATURA COSMETICOS Juíza Relatora: LAMISSE RODER 

FEGURI ALVES CORRÊA Data do Julgamento: 14/02/2017 EMENTA: 

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INDÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRESA 

DEMANDADA QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE 

CABE, NA FORMA DO ART. 373, II, DO CPC. COMPROVAÇÃO DA 

RELAÇÃO JURÍDICA MEDIANTE JUNTADA DE CONTRATO. ASSINATURAS 

IDÊNTICAS. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. NÍTIDA 

TENTATIVA DE ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. LITIGÂNCIA DE 

MÁ-FÉ CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (Procedimento do 

Juizado Especial Cível 356527020158110002/2017, Turma Recursal Única, 

Julgado em 15/02/2017, Publicado no DJE 15/02/2017) (g.n.). Passo a 

análise do mérito. Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito 

c.c. Indenização Por Danos Morais proposta por Domingos de Jesus 

Gomes em desfavor de Renova Companhia Securitizadora de Créditos 

Financeiros S.A. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem 

a controvérsia, tenho que não assiste razão ao Reclamante. A solução do 

litígio não demanda muito esforço, 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 

Relacionamento – Abertura de Contas e Adesão a Produtos e Serviços – 

Pessoa Física, devidamente assinado pelo Reclamante junto a Caixa 

Econômica Federal, 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 pela Caixa Econômica Federal 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 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 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.). 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”. 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 
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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, 27 de julho de 

2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000027-26.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO WESTPHALEN MICHEL (REQUERENTE)

FRANCIELI GIRARDI FEIJO MICHEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO WESTPHALEN MICHEL OAB - MT0007262A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000027-26.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: LEANDRO WESTPHALEN MICHEL, FRANCIELI GIRARDI 

FEIJO MICHEL REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos, etc. Nos 

termos do artigo 38 da Lei 9.099/95, dispenso o relatório. Decido. Os 

Reclamantes requereram a desistência desta ação, consoante petição id. 

n.14062637 destes autos. Neste aspecto, o Enunciado n. 90 do FONAJE 

dispõe o seguinte: A desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu 

já citado, implicará a extinção do processo sem resolução do mérito, ainda 

que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, salvo quando 

houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária (nova redação – 

XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). Pois bem, nos termos do estatuído 

no artigo 200, parágrafo único, do CPC, a desistência da ação somente 

produz seus efeitos após a homologação Judicial. Ante o exposto, para 

que produzam os seus jurídicos e legais efeitos, opino pela 

HOMOLOGAÇÃO por sentença do pedido de desistência desta ação, e, 

em consequência, extinguindo o feito, sem exame do mérito, com 

fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. 

Submeto os autos ao Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial 

Cível para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da 

Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se. Pollianna Mesquita de Moraes Juíza 

L e i g a 

____________________________________________________________

______________________________________________________ Vistos, 

etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por 

decisão, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença 

proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, 

arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 27 

de julho de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001021-54.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXSANDRO FRANCELINO DE ARAUJO (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)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001021-54.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: ALEXSANDRO FRANCELINO DE ARAUJO REQUERIDO: 

TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Conforme permite o artigo 38 da Lei 

9.099/95, dispenso o relatório. 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. Por não haver vícios que possam 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado do mérito, uma vez que não há necessidade de 

produção de provas em audiência, nos termos do artigo 355, I do Código 

de Processo Civil. Quanto a preliminar de indeferimento da 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.] 

Opino pelo afastamento da preliminar de indeferimento da inicial pela não 

apresentação de documento indispensável à propositura da ação, pois o 

extrato da inscrição restritiva consta na id. n.10829790dos autos. 

Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c. Indenização 

por Danos Morais proposta por Alexsandro Francelino de Araujo em 

desfavor deTelefônica Brasil 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 o 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, bem comocópia de 

seus documentos pessoais, 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 RECURSAL TEMPORÁRIA1 

Recurso Inominado: 0035652-70.2015.811.0002 Origem: JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI Recorrente: LETISSIA ROSA DA SILVA 

Recorrida: NATURA COSMETICOS Juíza Relatora: LAMISSE RODER 

FEGURI ALVES CORRÊA Data do Julgamento: 14/02/2017 EMENTA: 

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INDÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRESA 

DEMANDADA QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE 

CABE, NA FORMA DO ART. 373, II, DO CPC. COMPROVAÇÃO DA 

RELAÇÃO JURÍDICA MEDIANTE JUNTADA DE CONTRATO. ASSINATURAS 

IDÊNTICAS. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. NÍTIDA 

TENTATIVA DE ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. LITIGÂNCIA DE 

MÁ-FÉ CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS 
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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 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. 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. O 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 o Reclamante pague a Reclamada o valor de 

R$ 120,82 [Cento e Vinte Reais e Oitenta e Dois Centavos]. Essas 

premissas forçam a reconhecer a improcedência da pretensão do 

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$ 

120,82 [Cento e Vinte Reais e Oitenta e Dois 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. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). 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 

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, 27 de julho de 

2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000286-84.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO DA SILVA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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 1000286-84.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: JULIANO DA SILVA CRUZ REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que 

dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Prima facie, opino pelo 

recebimento da petição inicial eis que de acordo com o artigo 14 da Lei 

9.099/95. A presente lide comporta o julgamento antecipado do mérito, nos 

moldes do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, haja vista que a 

questão controvertida nos autos é meramente dedireito, 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. 

Ainda, 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. Passo a analisar o mérito. Cuida-se de Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito c.c. Indenização por Danos Morais 

proposta por Juliano da Silva Cruzem 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: 

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - INCLUSÃO EM ÓRGÃO 

DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - LEGITIMIDADE DA COBRANÇA - PROVA 

AUSENTE - ÔNUS DE QUEM ALEGA - ART. 373, INCISO II, DO CPC/2015 - 

DANO MORAL IN RE IPSA - VALOR DA REPARAÇÃO INSUFICIENTE - 

ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA - RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE 

PROVIDO - RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO. Nas ações declaratórias 

negativas de dívida, cabe ao réu comprovar a legitimidade da cobrança 

(art. 373, inciso II, do CPC/2015). Não o fazendo, considera-se inexistente 

o débito lançado sem que fosse demonstrada a relação jurídica entre as 

partes, e a inscrição em órgão restritivo de crédito configura ato ilícito 

passível de reparação, sendo presumido o dano moral daí decorrente e 

portanto dispensada a produção de prova. Se o montante indenizatório 

fixado está abaixo do que vem sendo estipulado pelo STJ e por este 

Tribunal, deve ser majorado. (TJMT. Ap. 30815/2018, DES. RUBENS DE 

OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 13/06/2018, Publicado no DJE 18/06/2018) (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, 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$ 

5.000,00 (cinco mil reais), sopesadas as circunstâncias do evento danoso 

e a finalidade compensatória e disciplinadora da indenização. Ante o 

exposto, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da pretensão para 

DECLARAR inexistente o débito objeto da inscrição restritiva e para 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1030631/7/2018 Página 398 de 610



CONDENAR o Reclamado a pagar ao Reclamante a quantia de R$ 5.000,00 

(cinco 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. 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, 27 

de julho de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000271-18.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA ANA NOGUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000271-18.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: PATRICIA ANA NOGUEIRA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório com respaldo 

no artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. De início, opino pelo recebimento da 

petição inicial eis que preenche os requisitos do artigo 14 da Lei 9.099/95. 

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 dedireito, 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 

inicial pela não apresentação de documento indispensável à propositura 

da ação, pois o extrato da inscrição restritiva consta na id. n. 11935117 

dos autos. Passo à análise meritória. Patrícia Ana Nogueira ajuizou a 

presente Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c. Indenização por 

Danos Morais em desfavor de Banco Bradesco Cartões S.A. (Banco 

Bradescard S.A) argumentando, em síntese, que seu nome foi 

indevidamente inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pelo referido 

banco por um débito que alega desconhecer, aduzindo que tal inscrição 

lhe ocasionou 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. Assim, em que pese os argumentos tecidos pela 

Reclamante, em contestação o Reclamado combateu suas alegações e 

apresentou prova suficiente da existência do débito por meio das faturas 

coligidas a id. n. 14094402 destes autos, de onde se denota a utilização 

de um cartão de crédito denominado Elo Nacional Multiplo, o que indica a 

existência de contratação e utilização do serviço bancário. O Reclamado 

apresentou documentação idônea acerca do negócio jurídico firmado e 

demonstrou a origem e a validade do débito. Desta forma, o pretendido na 

inicial é improcedente, posto que as alegações trazidas pelo Reclamado 

refutaram a tese da Reclamante, pois há traço da contratação e utilização 

do serviço e, diante da inadimplência injustificada, não há que se falar em 

dor, humilhação ou danos à honra. A documentação juntada pelo 

Reclamado demonstra o efetivo negócio jurídico celebrado e que relaciona 

as partes, bem como a utilização do benefício colocado a disposição da 

Reclamante, não se podendo negar conhecimento a origem da dívida. 

Vejam-se, nesse sentido, que as faturas exibem transações realizadas 

em diversos estabelecimentos desta cidade de Nova Mutum, como Casa 

de Carne Chapecó, Mutum Bebidas, Auto Posto Araras, Casteline, 

Flamboyan Modas, Araras Supermercados e Farmácia Ultrapopular, bem 

como que houve parcelamento de faturas e alguns pagamentos, sugerindo 

evidências acerca da efetiva utilização do cartão de crédito. Vejamos ao 

seguinte julgado em caso análogo: AÇÃO INDENIZATÓRIA - DANOS 

MORAIS - INOCORRÊNCIA - Fatos alegados na petição inicial não 

demonstrados pelo acervo probatório - Apresentação de documentos, 

extratos e faturas do cartão de crédito que comprovam a disponibilidade 

do crédito e a sua utilização reiterada, gerando o saldo devedor em 

discussão - Ausência de quitação da dívida - Cobrança devida - Dano 

moral - Não ocorrência - Exercício regular do direito do credor - Sentença 

de improcedência mantida - RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - APL: 

00412991920088260602 SP 0041299-19.2008.8.26.0602, Relator: Sérgio 

Shimura, Data de Julgamento: 05/08/2015, 16ª Câmara Extraordinária de 

Direito Privado, Data de Publicação: 05/08/2015) (g.n.) Ora, não fosse 

isso, o pagamento de faturas anteriores, de per si, demonstra a utilização 

e a concordância com a prestação do serviço. De outra banda, nada há 

nos autos para que se possa colocar em dúvida a veracidade dessa 

prova documental, amplamente hábil à comprovação da efetiva 

contratação, até porque não há alegação de falsidade documental. Por 

sua vez, a inadimplência contratual da Reclamante está evidenciada pela 

falta de prova efetiva do pagamento no respectivo vencimento, nada 

justificando a alegação despropositada e genérica de desconhecimento do 

débito. Por assim ser, comprovada a relação jurídica entre as partes, não 

há nos autos indícios de ilicitude na anotação restritiva, bem como não há 

comprovante do seu adimplemento, desta forma, a negativação do nome 

da Reclamante não só é legítima como agiu o Reclamado 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 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. Por último, não 

vislumbro a má-fé processual por parte da Reclamante arguida em 

contestação, ficando rejeitado o pleito de condenação por dano 

processual. Essas premissas forçam a reconhecer a improcedência da 

pretensão do Reclamante. 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. 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, 27 de julho de 

2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000670-81.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ALDEMIR AUGUSTO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT0009150A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 
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(ADVOGADO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000670-81.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: ALDEMIR AUGUSTO DOS SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos, etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o 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. Por não haver vícios que possam obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado do mérito, uma vez que não há necessidade de 

produção de provas em audiência, nos termos do artigo 355, I do Código 

de Processo Civil. Previamente, opino pelo afastamento da preliminar de 

indeferimento da inicial pela não apresentação de documento 

indispensável à propositura da ação, pois o extrato da inscrição restritiva 

consta na id. n. 10091176 dos autos. Passo a análise do mérito. Cuida-se 

de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c. Reparação por Danos 

proposta por Aldemir Augusto dos Santos em desfavor de Vivo S.A. 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. 

Noticia o Reclamante que seu nome foi indevidamente inscrito nos órgãos 

de proteção ao crédito pela Reclamada referente a um débito que alega 

desconhecer. Desta forma, propôs a presente ação requerendo a 

declaração de inexistência do débito e indenização por danos morais. Em 

sede de contestação a Reclamada não refuta as pretensões da 

Reclamante, atendo-se a alegar a exigibilidade do débito, a regular 

contratação do serviço, afirmando ser a anotação restritiva legítima e a 

combater a existência de danos morais. Pois bem, verifico que as 

alegações da Reclamada não subsistem, pois não trouxe prova alguma de 

que o valor objeto da inscrição restritiva é devido, deixando de apresentar 

o contrato devidamente assinado pelo Reclamante, documento apto a anuir 

com a prestação de algum serviço e que fosse capaz de amparar as suas 

alegações e constatar a inadimplência do Reclamante. Assinalo que as 

provas produzidas pela Reclamada, consistente 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 um contrato vigente entre as partes, devidamente 

assinado, bem como para corroborar com a existência de outros 

documentos aptos a prova. Vejamos o entendimento da Turma Recursal 

do TJMT: ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADOS 

ESPECIAIS TURMA RECURSAL ÚNICA PAGE PAGE 10 Recurso Inominado 

nº 0021734-07.2012.811.0001 Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de 

Cuiabá Recorrente: THIAGO LEONARDO ALVES DOS SANTOS Recorrido: 

OI S/A E M E N T A RECURSO INOMINADO – RECLAMAÇÃO 

INDENIZATÓRIA – CONTRATO NÃO RECONHECIDO PELO CONSUMIDOR 

–VEROSSIMILHANÇA CONSTATADA – FACILITAÇÃO DOS MEIOS DE 

PROVA AO CONSUMIDOR – ANÁLISE DE PROVAS – TELAS DE SISTEMAS 

– SEM VALOR PROBATÓRIO – FRAUDE EVIDENCIADA – DEVER DE 

CAUTELA – FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO NÃO OBSERVADO – ATO 

ILÍCITOCARACTERIZADO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – CULPA 

EXCLUSIVA DE TERCEIROS – INOCORRÊNCIA – NEGLIGÊNCIA DO 

FORNECEDOR – RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA – AUSÊNCIA DE 

PROCEDIMENTOS SEGUROS – INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR 

NOS ÓRGÃOS DERESTRIÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL IN RE IPSA – 

FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – RECURSO CONHECIDO E 

PARCIALMENTE PROVIDO. (destaquei) E o entendimento do TJPR: 

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

CONTRATAÇÃO DE TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO (PIC) C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS. PROVA NEGATIVA. AUSÊNCIA DE 

DEMONSTRAÇÃO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DA REGULARIDADE 

DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS QUE LHE INCUMBIA, NOS MOLDES DO ART. 

333, II DO CPC. TELAS SISTÊMICAS, POR SI SÓ, NÃO POSSUEM O 

CONDÃO DE COMPROVAR A CONTRATAÇÃO. PROVAS PRODUZIDAS 

UNILATERALMENTE. SENTENÇA REFORMADA. Recurso provido. Diante do 

exposto, resolve esta Turma Recursal, por unanimidade de votos, 

conhecer do recurso interposto e, no mérito, julgar provido, nos exatos 

termos do vot (TJPR - 2ª Turma Recursal - 0014806-97.2014.8.16.0173/0 - 

Umuarama - Rel.: Marcelo de Resende Castanho - - J. 14.09.2015). (TJ-PR 

- RI: 001480697201481601730 PR 0014806-97.2014.8.16.0173/0 

(Acórdão), Relator: Marcelo de Resende Castanho, Data de Julgamento: 

14/09/2015, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 18/09/2015) 

(destaquei). Observo ainda, que os espelhos do sistema interno da 

Reclamada estão totalmente ilegíveis, não sendo possível delas extrair 

qualquer informação. No caso, o Reclamante não reconhece a dívida, 

desta forma, incumbia à Reclamada instruir sua contestação com provas 

irrefutáveis da inadimplência, obrigação da qual não se desvencilhou. 

Portanto, a Reclamada não se desincumbiu do encargo probatório que lhe 

tocava (CPC, art. 373, II), vez que não apresentou prova capaz de 

demonstrar a existência e licitude do débito que pudesse ensejar a 

inscrição do nome da Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito. Cito 

julgado neste sentido: RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. 

ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO INDEVIDA. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DA 

DÍVIDA POR PARTE DA DEMANDADA. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO 

GERADOR DO DÉBITO. ÔNUS DA PROVA DA DEMANDADA. ART. 333, II, 

DO CPC. INSCRIÇÃO INDEVIDA CONFIGURADA. DANO MORAL IN RE IPSA. 

QUANTUM MANTIDO.A parte autora alegou ter sido inscrita em cadastros 

de inadimplentes pela ré, com a qual disse não possuir nenhum vínculo 

jurídico. Impunha-se à ré, a teor do art. 333, II, do CPC e art. 14, § 3º, do 

CDC, provar a existência de relação jurídica com a respectiva informação 

de inadimplência. Porém, não trouxe aos autos qualquer documento 

assinado que demonstrasse a existência de contrato entre as partes. A 

inclusão indevida de nome em órgão de proteção ao crédito configura o 

dano moral in reipsa. Configurada a conduta ilícita, presentes o nexo 

causal e os danos, é conseqüência o dever de indenizar. Quantum 

indenizatório fixado em R$ 6.000,00 que deve ser mantido, pois inclusive 

aquém ao valor usualmente adotado em casos análogos. RECURSO 

DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005776489, Segunda Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, 

Julgado em 18/11/2015). Logo, 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 do banco 

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 provoca o 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, 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, o valor indenizatório vai fixado em R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), sopesadas as circunstâncias do evento danoso 

e a finalidade compensatória e disciplinadora da indenização. Quanto ao 

pedido contraposto formulado pela Reclamada opino pela sua 

improcedência, vez que não aportou aos autos documentos hábeis a 

demonstrar a existência do débito, o que faz improcedente o pedido 

contraposto formulado. Não vislumbro a má-fé processual por parte do 
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Reclamante arguida em contestação, ficando rejeitado o pleito de 

condenação por dano processual. Diante do exposto, opino pela 

PROCEDÊNCIA da pretensão deduzida na inicial para DECLARAR 

inexistente o débito objeto da inscrição restritiva e para CONDENAR a 

Reclamada a pagar ao Reclamante a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais), a título de indenização por danos morais, corrigida monetariamente 

pelo INPC a partir desta data e acrescida 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 processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto este 

projeto de sentença ao Excelentíssimo juiz de direito do Juizado Especial 

Cível para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da 

Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes 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, 27 de julho de 

2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000999-93.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

CARINE ALMEIDA DE SOUZA (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)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000999-93.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: CARINE ALMEIDA DE SOUZA REQUERIDO: TELEFONICA 

BRASIL S.A. Vistos, etc. Conforme permite o artigo 38 da Lei 9.099/95, 

dispenso o relatório. 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. Por não haver vícios que possam 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado do mérito, uma vez que não há necessidade de 

produção de provas em audiência, nos termos do artigo 355, I do Código 

de Processo Civil. Previamente, opino pelo afastamento da preliminar de 

indeferimento da inicial pela não apresentação de documento 

indispensável à propositura da ação, pois o extrato da inscrição restritiva 

consta na id. n. 10813631 dos autos. Cuida-se de Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito c.c. Indenização por Danos Morais proposta por 

Carine Almeida de Souza em desfavor de Telefônica Brasil 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, 

bem como cópia de seus documentos pessoais, 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 RECURSAL 

TEMPORÁRIA1 Recurso Inominado: 0035652-70.2015.811.0002 Origem: 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI Recorrente: LETISSIA ROSA DA 

SILVA Recorrida: NATURA COSMETICOS Juíza Relatora: LAMISSE RODER 

FEGURI ALVES CORRÊA Data do Julgamento: 14/02/2017 EMENTA: 

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INDÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRESA 

DEMANDADA QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE 

CABE, NA FORMA DO ART. 373, II, DO CPC. COMPROVAÇÃO DA 

RELAÇÃO JURÍDICA MEDIANTE JUNTADA DE CONTRATO. ASSINATURAS 

IDÊNTICAS. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. NÍTIDA 

TENTATIVA DE ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. LITIGÂNCIA DE 

MÁ-FÉ CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (Procedimento do 

Juizado Especial Cível 356527020158110002/2017, Turma Recursal Única, 

Julgado em 15/02/2017, Publicado no DJE 15/02/2017) (g.n.). Portanto, 

comprovada a relação jurídica entre as partes, não há nos autos indícios 

de ilicitude 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. 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 da 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. O 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 o Reclamante pague a Reclamada o valor de 

R$ 153,11 [Cento e Cinquenta e Três Reais e Onze 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$ 

153,11 [Cento e Cinquenta e Três Reais e Onze 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. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). 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 

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, 27 de julho de 

2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001010-25.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

LEILA RAQUEL CARVALHO 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)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001010-25.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: LEILA RAQUEL CARVALHO DA SILVA REQUERIDO: 

BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. Consoante permite o artigo 38 da Lei 

9.099/95, dispenso o relatório. Decido. De início, opino pelo recebimento da 

petição inicial, eis que atende aos requisitos do artigo 14 da Lei 9.099/95. 
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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 queimpeçam o avanço e análise das questões 

controvertidas. Passa a analisar o mérito. Cuida-se de Ação Declaratória 

de Inexistência de Débito c.c. Indenização por Danos Morais proposta por 

Leila Raquel Carvalho da Silva em desfavor de Banco Bradesco S.A. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que não assiste razão a Reclamante. A solução do litígio não 

demanda muito esforço, pois, pela regra do Código de Processo Civil(art. 

373, I e II do CPC), compete ao autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. 

Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Relata a Reclamante que seu nome foi indevidamente inscrito nos órgãos 

de proteção ao crédito pelo Reclamado por um débito que alega 

desconhecer, aduzindo que tal anotação restritiva lhe ocasionou danos de 

ordem moral. No entanto, em contestação, o Reclamado combateu as 

alegações da inicial e apresentou provas suficientes da existência do 

débito por meio de Cédula de Crédito Bancário – Empréstimo Consignado, 

Autorização para Consignação em Folha Órgão Público – Refinanciamento, 

Instrumento Particular de Confissão de Dívidas e Outras Avenças e Nota 

Promissória, constante no [id. 14198705], devidamente assinados pela 

Reclamante, o que demonstra a regularidade da contratação do serviço 

bancário. 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 na anotação restritiva, bem 

como não há comprovante do seu adimplemento, assim, a negativação do 

nome da Reclamante não só é legítima como agiu o Reclamado no 

exercício regular do seu direito. Nesse contexto, não se desincumbiu a 

Reclamante de provar que os fatos ocorreram conforme narrado na inicial, 

não só para atender ao disposto no art. 373, 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. Por fim, da análise de todo o conjunto probatório, resta 

caracterizada a litigância de má fé, nos termos do artigo 80, inciso II, do 

Código de Processo Civil, notadamente quando se observa a alteração 

clarividente da verdade dos fatos, sustentando-se demanda contra o 

Reclamado, mesmo ausente qualquer tipo de lesão real ao direito 

supostamente afetado. Cito ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO. ATO ILÍCITO. CONDUTA ANTIJURÍDICA INEXISTENTE. DANO 

MORAL NÃO COMPROVADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ PRESENTE. 

RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A responsabilidade civil, segundo a teoria 

subjetiva, exige a comprovação de uma conduta antijurídica do agente 

(eventos damni), uma lesão efetiva (o dano) e a relação de causa e efeito 

entre uma e outra (nexo causal). 2. Ausente a prova de conduta 

antijurídica, inexiste responsabilidade civil pela indenização por eventuais 

danos. 3. A litigância de má-fé consiste na conduta processual eivada de 

deslealdade. Comprovada a malícia, deve ser mantida a sanção imposta. 4. 

Apelação cível conhecida e não provida, mantida a rejeição da pretensão 

inicial. (TJ-MG - AC: 10439110033669001 MG, Relator: Caetano Levi 

Lopes, Data de Julgamento: 02/02/2016, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 15/02/2016). Como é sabido, não há relação 

entre a gratuidade de justiça e a multa por litigância de má-fé, consoante 

se extrai da primeira parte do artigo 55 da Lei 9.099/95, que excepciona 

claramente o litigante de má-fé. Vejamos: “Art. 55. A sentença de primeiro 

grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, 

ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o 

recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que 

serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de 

condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa”. 

(g.n.) Portanto, perfeitamente cabível a multa ora aplicada. Ante o exposto, 

opino pela IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial condenando a Reclamante em 

litigância de má-fé e, por conseguinte, ao pagamento das custas do 

processo e a pagar ao Reclamado o valor correspondente à multa de 2% 

(dois por cento) e honorários advocatícios no valor de 10% (dez por 

cento) sobre o valor atribuído à causa devidamente atualizado, de acordo 

com o artigo 81, do Código de Processo Civil c/c art. 55 da Lei 9.099/95, 

com resolução do mérito, nos moldes do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. 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 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, 27 

de julho de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000994-71.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

SIMARA MARQUES (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 1000994-71.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: SIMARA MARQUES REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. 

Vistos, etc. Consoante permite o artigo 38 da Lei 9.099/95, dispenso o 

relatório. Decido. De início, opino pelo recebimento da petição inicial, eis 

que atende aos requisitos do artigo 14 da Lei 9.099/95. 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. Passa a analisar o mérito. Cuida-se de Ação Declaratória 

de Inexistência de Débito c.c. Indenização por Danos Morais proposta por 

Simara Marques em desfavor de Banco Bradesco S.A. Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não 

assiste razão a Reclamante. A solução do litígio não demanda muito 

esforço, pois, pela regra do Código de Processo Civil(art. 373, I e II do 

CPC), compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu 

fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo 

Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, 

expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do 

autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Relata a Reclamante que seu nome foi indevidamente inscrito nos órgãos 
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de proteção ao crédito pelo Reclamado por um débito que alega 

desconhecer, aduzindo que tal anotação restritiva lhe ocasionou danos de 

ordem moral. No entanto, em contestação, o Reclamado combateu as 

alegações da inicial e apresentou provas suficientes da existência do 

débito por meio de Cédula de Crédito Bancário – Empréstimo Pessoal [id. 

13963268], Proposta de Abertura de Conta Depósito “Pessoa Física” [id. 

13963268], devidamente assinados pela Reclamante, além de extratos 

bancários [id. 13963288], o que demonstra a regularidade da contratação 

do serviço bancário. 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 RECURSAL TEMPORÁRIA1 Recurso Inominado: 

0035652-70.2015.811.0002 Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO 

REI Recorrente: LETISSIA ROSA DA SILVA Recorrida: NATURA 

COSMETICOS Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA 

Data do Julgamento: 14/02/2017 EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO 

DE DECLARAÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRESA DEMANDADA QUE SE DESINCUMBIU 

DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE CABE, NA FORMA DO ART. 373, II, DO 

CPC. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA MEDIANTE JUNTADA DE 

CONTRATO. ASSINATURAS IDÊNTICAS. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA 

GRAFOTÉCNICA. NÍTIDA TENTATIVA DE ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS 

FATOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA POR 

SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 

(Procedimento do Juizado Especial Cível 356527020158110002/2017, 

Turma Recursal Única, Julgado em 15/02/2017, Publicado no DJE 

15/02/2017) (g.n.). Portanto, comprovada a relação jurídica entre as 

partes, não há nos autos indícios de ilicitude na anotação restritiva, bem 

como não há comprovante do seu adimplemento, assim, a negativação do 

nome da Reclamante não só é legítima como agiu o Reclamado no 

exercício regular do seu direito. Nesse contexto, não se desincumbiu a 

Reclamante de provar que os fatos ocorreram conforme narrado na inicial, 

não só para atender ao disposto no art. 373, 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. Por fim, da análise de todo o conjunto probatório, resta 

caracterizada a litigância de má fé, nos termos do artigo 80, inciso II, do 

Código de Processo Civil, notadamente quando se observa a alteração 

clarividente da verdade dos fatos, sustentando-se demanda contra o 

Reclamado, mesmo ausente qualquer tipo de lesão real ao direito 

supostamente afetado. Cito ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO. ATO ILÍCITO. CONDUTA ANTIJURÍDICA INEXISTENTE. DANO 

MORAL NÃO COMPROVADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ PRESENTE. 

RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A responsabilidade civil, segundo a teoria 

subjetiva, exige a comprovação de uma conduta antijurídica do agente 

(eventos damni), uma lesão efetiva (o dano) e a relação de causa e efeito 

entre uma e outra (nexo causal). 2. Ausente a prova de conduta 

antijurídica, inexiste responsabilidade civil pela indenização por eventuais 

danos. 3. A litigância de má-fé consiste na conduta processual eivada de 

deslealdade. Comprovada a malícia, deve ser mantida a sanção imposta. 4. 

Apelação cível conhecida e não provida, mantida a rejeição da pretensão 

inicial. (TJ-MG - AC: 10439110033669001 MG, Relator: Caetano Levi 

Lopes, Data de Julgamento: 02/02/2016, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 15/02/2016). Como é sabido, não há relação 

entre a gratuidade de justiça e a multa por litigância de má-fé, consoante 

se extrai da primeira parte do artigo 55 da Lei 9.099/95, que excepciona 

claramente o litigante de má-fé. Vejamos: “Art. 55. A sentença de primeiro 

grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, 

ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o 

recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que 

serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de 

condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa”. 

(g.n.) Portanto, perfeitamente cabível a multa ora aplicada. Ante o exposto, 

opino pela IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial condenando a Reclamante em 

litigância de má-fé e, por conseguinte, ao pagamento das custas do 

processo e a pagar ao Reclamado o valor correspondente à multa de 2% 

(dois por cento) e honorários advocatícios no valor de 10% (dez por 

cento) sobre o valor atribuído à causa devidamente atualizado, de acordo 

com o artigo 81, do Código de Processo Civil c/c art. 55 da Lei 9.099/95, 

com resolução do mérito, nos moldes do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. 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 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, 27 de julho de 

2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000423-03.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA GONCALVES SOUZA (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):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000423-03.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: LETICIA GONCALVES SOUZA REQUERIDO: TELEFONICA 

BRASIL S.A. Vistos, etc. A Reclamante, embora devidamente intimado 

para audiência de conciliação, conforme se depreende do evento n. 

12626112 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, 27 de julho de 

2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010151-51.2014.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

TALITA CAMPAGNARO SALMAZO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA TIEPPO ROSSI OAB - MT0013828S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A (REQUERIDO)

GOL - LINHAS AEREAS INTELIGENTES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP0117417A 

(ADVOGADO)

EDSON LUIZ TORTOLA OAB - MT0011087A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010151-51.2014.8.11.0086 

REQUERENTE: TALITA CAMPAGNARO SALMAZO REQUERIDO: CVC 

BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A, GOL - LINHAS 

AEREAS INTELIGENTES 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. 
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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. 14080510] considerando que o valor se encontra 

depositado em conta judicial, a Reclamante concorda com o montante e 

informou os dados bancários para transferência da quantia[id. 

n.14194732], 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, 26 de julho de 

2018 CASSIO LEITE DE BARRO NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010329-29.2016.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE EBERTZ SONAGLIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA OAB - MT0016604A (ADVOGADO)

THIAGO PERTILE BORDA OAB - MT0021017A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010329-29.2016.8.11.0086 

REQUERENTE: ELIANE EBERTZ SONAGLIO REQUERIDO: BANCO DO 

BRASIL 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. 

14005179] considerando que ovalor se encontra depositado em conta 

judicial, a Reclamante concorda com o montante e informou os dados 

bancários para transferência da quantia[id. n.14068747], 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, 26 de julho de 

2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000281-62.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

LEONIDAS DA SILVA SANTOS (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 1000281-62.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: LEONIDAS DA SILVA SANTOS REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO S.A. Vistos, etc. O Reclamante, embora devidamente intimado 

para audiência de conciliação, conforme se depreende do evento n. 

14784199 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, 26 de julho de 

2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000283-32.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

C. K. BAZANA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO PERTILE BORDA OAB - MT0021017A (ADVOGADO)

DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA OAB - MT0016604A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

V A PREZOTTO - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000283-32.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: C. K. BAZANA - ME REQUERIDO: V A PREZOTTO - ME 

Vistos, etc. Nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95, dispenso o relatório. 

Decido. A Reclamante requereu a desistência desta ação, consoante 

petição id. n. 14266887 destes autos. Neste aspecto, o Enunciado n. 90 do 

FONAJE dispõe o seguinte: A desistência da ação, mesmo sem a anuência 

do réu já citado, implicará a extinção do processo sem resolução do 

mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, 

salvo quando houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária (nova 

redação – XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). Pois bem, nos termos 

do estatuído no artigo 200, parágrafo único, do CPC, a desistência da ação 

somente produz seus efeitos após a homologação Judicial. Ante o 

exposto, para que produzam os seus jurídicos e legais efeitos, opino pela 

HOMOLOGAÇÃO por sentença do pedido de desistência desta ação, e, 

em consequência, extinguindo o feito, sem exame do mérito, com 

fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. 
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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. Pollianna Mesquita de Moraes Juíza 

L e i g a 

____________________________________________________________

______________________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 26 de julho de 

2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010035-74.2016.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITON DE MOURA VIANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLUCY PEREIRA DA SILVA OAB - MT0016016A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CARLOS DE JESUS ALMEIDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AUGUSTO CEZAR DE AQUINO TAQUES OAB - MT0012026A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010035-74.2016.8.11.0086 

REQUERENTE: CLEITON DE MOURA VIANA REQUERIDO: ANTONIO 

CARLOS DE JESUS ALMEIDA Vistos, etc. Conheço dos embargos de 

declaração porque tempestivos. Trata-se de Recurso de Embargos de 

Declaração interposto sob id n. 11780894 por Antonio Carlos de Jesus 

Almeida, ora Embargante, sob o argumento de que a sentença de id n. 

9955470 padeceria do vício da contradição. Infere-se que a parte 

embargante, por discordar da fundamentação declinada na sentença, 

pretende, pela via dos aclaratórios, rever o entendimento do juízo prolator. 

Friso, entretanto, que a sentença não padece de dúvida, obscuridade, 

contradição ou omissão, que são as hipóteses de cabimento dos 

aclaratórios consoante o artigo 1.022 do CPC. 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). Observa-se claramente 

nos presentes embargos que a intenção do Embargante é a reapreciação 

da matéria, contudo não cabem embargos de declaração para rediscutir 

fundamentos adotados na decisão recorrida. Apenas a título de 

argumentação, explico que a justificativa para a ausência deve se dar até 

o início da audiência, podendo ser juntado o atestado a posteriori, mas 

nunca poderá o advogado e/ou a parte deixar de comparecer ao ato. Os 

embargos de declaração não se prestam a tal finalidade, uma vez que não 

é dado à parte buscar rediscutir o que já foi decidido na sentença por meio 

do recurso ora manejado, o que deve ser feito pela via recursal adequada. 

Posto isso, opino pelo desacolhimento dos embargos declaratórios 

mantendo a sentença de id. n. 9955470 tal como proferida. É o parecer, 

que submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível para homologação do presente projeto conforme preceitua o 

artigo 40 Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes por de 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, 26 de julho de 

2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000987-79.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO NONATO 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 SENTENÇA Processo: 

1000987-79.2017.8.11.0086. REQUERENTE: RAIMUNDO NONATO DA 

SILVA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL 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, do NCPC, 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 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.] 

Passo analisar o mérito. Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de 

Débito c.c. Indenização por Danos Morais proposta por Raimundo Nonato 

da 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 por débitos que alega desconhecer, aduzindo que tal 

anotação restritiva lhe ocasionou danos de ordem moral. 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. 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. Partindo deste pressuposto, verifico que as alegações 

da Reclamada não subsistem, pois não coligiu provas de que o valor 
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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 – TELAS SISTÊMICAS – 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 reipsa (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 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade 

considerando o longo 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 direto com 

a Reclamada, via PROCON ou outro meio alternativo de resolução de 

conflitos. Ante o exposto, JULGO 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. Joslaine Santos de Souza 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. 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. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001001-63.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA DE MORAES MELQUIADES (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 1001001-63.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: ALESSANDRA DE MORAES MELQUIADES REQUERIDO: 

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 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 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. Outrossim, não há que se 

falar em inépcia da inicial, uma vez que a peça vestibular atende aos 

requisitos definidos no artigo 14 da Lei 9.099/95. Cuida-se de Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito c.c. Indenização Por Danos Morais 

proposta por Alessandra de Moraes Melquiades 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 

a 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 a 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 
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Reclamante e apresentou provas suficientes da existência do débito por 

meio dos documentos que vieram anexados, mormente pelo Contrato de 

Adesão a Produtos e Serviços Pessoa Física, devidamente assinado pela 

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 a 

Reclamante da cessão do crédito pelo Banco do Brasil à Reclamada, tão 

fato, por si só, não elide a obrigação da Reclamante em saldar a dívida e a 

Reclamada de cobrar pelo crédito regularmente cedido. Cito recente 

julgado neste sentido: 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 

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.). 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”. 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 

da Reclamante não só é legítima como agiu a Reclamada no exercício 

regular do seu direito. Nesse contexto, não se desincumbiu a Reclamante 

de provar que os fatos ocorreram conforme narrado na inicial, não só 

para atender ao disposto no art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, 

mas, especialmente, para derruir a presunção que surge do conjunto 

probatório. Essas premissas forçam a reconhecer a improcedência da 

pretensão autoral. Por último, não vislumbro a má-fé processual por parte 

da Reclamante arguida em contestação, ficando rejeitado o pleito de 

condenação por dano processual. 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, 23 de julho de 

2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001008-55.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGOS DE JESUS GOMES (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)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001008-55.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: DOMINGOS DE JESUS GOMES REQUERIDO: FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I 

Vistos, etc. Dispenso o relatório conforme permissivo do artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. De início, opino pelo recebimento da petição inicial eis 

que de acordo com artigo 319 do Código de Processo Civil e com o artigo 

14 da Lei 9.099/95. Por não haver vícios que possam obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado do mérito, uma vez que não há necessidade de produção de 

prova em audiência (CPC, 355, I). 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 da controvérsia posta. Trata-se de Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito c.c Indenização por Danos Morais 

proposta por Domingos de Jesus Gomes em desfavor de Fundo de 

Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados NPL I. Expõe o 

Reclamante que teve seu nome inserido nos órgãos de proteção ao 

crédito pela Reclamada por um débito que afirma desconhecer. Por esta 

razão, propôs a presente ação requerendo a desconstituição do débito e 

indenização por danos morais. Pois bem, noto que o Reclamado foi 

regularmente citado, consoante se infere do AR anexado a id n. 12186653 

destes autos, entretanto, não compareceu a audiência de conciliação, 

tampouco apresentou contestação, 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”. Na mesma esteira, o artigo 344 

do Código de Processo Civil estabelece que: Art. 344. Se o réu não 

contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pelo autor. Logo, o reconhecimento dos 

efeitos da revelia, é medida que se impõe. É cediço que a garantia da 

ampla defesa não se trata de uma obrigação imposta à parte, porém, 

faculta-se ao réu a possibilidade de contestar os fatos alegados pela 

parte contrária. Contudo, caso a parte haja com contumácia, prevê a 

legislação processual civil a sua penalização, uma vez que, descumprido 

o seu ônus processual, caracteriza a revelia, como se vê no caso. Ora, a 

afirmação do Reclamante passa a adquirir o status de verdade formal em 

virtude da revelia do Reclamado, pois que, tratando-se de direito disponível 

e que não necessita ser provado em audiência, é perfeitamente aplicável à 

regra do artigo 335, inciso I, 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, juntando a 

documentação necessária à dirimência da controvérsia. Assim, os 

pedidos de declaração de inexistência do débito e de indenização por 

danos morais são procedentes. 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 

entanto, diante da inércia do Reclamante 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$ 4.000,00 (quatro mil reais), sopesadas as 

circunstâncias do evento danoso e a finalidade compensatória e 

disciplinadora da indenização. Por fim, resta afastar a incidência da 

Súmula 385 do STJ, pois, in casu, apesar de as outras restrições 

existentes em nome do Reclamante serem anteriores destes autos, elas 

estão sendo d iscut idas nos autos do processo n . 

1001007-70.2017.8.11.0086 e 1001006-85.2017.8.11.0086. 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 a Reclamante a quantia de R$ 4.000,00 

(quatro 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 e 

condenação a verba honorária por expressa vedação legal. É o parecer 

que submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 
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Especial Cível para homologação conforme preceitua o artigo 40 Lei 

9.099/95. Homologada, intimem-se as partes. 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 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, 23 de julho de 

2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010488-45.2011.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA ALVES DA SILVA BRITO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO SILVA DOS SANTOS OAB - MT0009473A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VERDE TRANSPORTES LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALINNE SANTOS MALHADO OAB - MT0015140A (ADVOGADO)

RICARDO GOMES DE ALMEIDA OAB - MT0005985A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010488-45.2011.8.11.0086 

EXEQUENTE: LUCIANA ALVES DA SILVA BRITO EXECUTADO: VERDE 

TRANSPORTES LTDA Vistos, etc. Ante a notícia do acordo celebrado 

entre as partes (id. 13451588), opino pela homologação do referido 

acordo por sentença, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, com 

resolução do mérito, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil. Outrossim, opino pela expedição de alvará judicial para 

levantamento do valor depositado (Id. 13088756) e para 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.” 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 

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, 24 

de julho de 2018 CÁSSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010236-32.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIENE INES NONATO (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:

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 8010236-32.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: JOSIENE INES NONATO REQUERIDO: BANCO BRADESCO 

CARTÕES S.A. Vistos, etc. A Reclamante, embora devidamente intimada 

para audiência de conciliação, conforme se depreende do evento 

n.14775665destes 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 deconciliação e 

nemter 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, 24 de julho de 2018 CÁSSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000266-93.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

EVERTON RIBEIRO DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000266-93.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: EVERTON RIBEIRO DE ARAUJO REQUERIDO: IRESOLVE 

COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. Vistos, 

etc. O Reclamante, embora devidamente intimado para audiência de 

conciliação, conforme se depreende do evento n.14740315destes 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. 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, 25 de julho de 

2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000265-11.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

EVERTON RIBEIRO DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000265-11.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: EVERTON RIBEIRO DE ARAUJO REQUERIDO: IRESOLVE 

COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. Vistos, 

etc. O Reclamante, embora devidamente intimado para audiência de 

conciliação, conforme se depreende do evento n.14740210destes 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. 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, 25 de julho 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.: 105989 Nr: 3849-40.2017.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT., 

Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edmilson José da Silva, Alexandre Rodrigo 

Romão da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001, Ivonir Alves Dias - OAB:MT 13.310, 

Roberson Siqueira de Melo - OAB:MT 18.701

 Vistos.

 Intimem-se as Defesas dos acusados Edmilson José da Silva e Alexandre 

Rodrigo Romão da Silva para ciência dos novos documentos juntados pelo 

“Parquet”.

Às providências.

Cumpra-se.

Comarca de Nova Xavantina

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 29653 Nr: 152-20.2009.811.0012

 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: AALF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELTON CARLOS DE 

MEDEIROS FILHO - OAB:11658/MT

 INTIMAÇÃO da parte embargada para, querendo, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar-se sobre os aclaratórios (art. 1.023, §2º, CPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 100583 Nr: 797-30.2018.811.0012

 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: AUREA CRISTINA SOUSA VAZ, HUGO EDUARDO DE 

SOUZA SILVA, EDUARDA CRISTINA DE SOUSA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HYGOR EDUARDO DE SOUZA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO 

DE ALMEIDA - OAB:12025

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ...Pois bem.Comprovou-se a paternidade, conforme documentos de folhas 

08 e 12.Levando-se em consideração que neste momento ainda não há a 

comprovação de renda do alimentante, exigindo-se assim cautela e, tendo 

em vista o princípio da irrepetibilidade que rege a verba alimentícia, bem 

como as consequências do inadimplemento, nos termos previstos no art. 

4º da Lei n. 5.478/68, ARBITRO alimentos provisórios em valor 

correspondente a 30% do salário mínimo nacional vigente, devidos a partir 

da data da citação.Da audiência de mediação.Remetam-se os autos para o 

Núcleo de Solução de Conflitos para designação de audiência de 

mediação.Da citação e intimação.Cite-se e intime-se a parte requerida. O 

prazo para contestação (de quinze dias úteis) será contado a partir da 

realização da audiência. A ausência de contestação implicará revelia e 

presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. 

Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na audiência é 

obrigatório.A ausência injustificada é considerada ato atentatório à 

dignidade da justiça, sendo sancionada com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa. As partes devem 

estar acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo para 

contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de quinze dias 

úteis apresente manifestação (oportunidade em que: I – havendo revelia, 

deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento 

antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, 

inclusive com contrariedade e apre¬sentação de provas relacionadas a 

eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada reconvenção com 

a contes¬tação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar 

resposta à reconvenção).Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 65227 Nr: 661-72.2014.811.0012

 AÇÃO: Separação Litigiosa->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA LUCIA MARIA DE JESUS OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO FELIPE DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Robson Oliveira Preste - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TARCISIO VALERIANO DOS 

PASSOS - OAB:2.895/MT

 É o breve relato. Fundamento. Decido.

Primeiramente, considerando que o alimentando conta com mais de 21 

(vinte e um) anos de idade, já tendo, inclusive, contraído matrimônio (fl. 

290), sendo, portanto, perfeitamente apto para dispor dos alimentos a si 

despendidos, tal como o fizera em fl. 289, HOMOLOGO o acordo de fl. 

289, nos termos do art. 487, III, “b” do CPC e, em consequência, exonero o 

requerido, Sr. Sebastião Felipe de Oliveira, da obrigação de prestar 

alimentos ao Sr. Vitor Felipe de Oliveira.

Expeça-se ofício ao Departamento de Recursos Humanos do Município de 

Nova Xavantina-MT, informando sobre o presente “decisum” e para que 

cesse os descontos efetuados na folha de pagamento do requerido que 

digam respeito à pensão alimentícia em favor de Vitor Felipe de Oliveira.

Sem prejuízo, visando ao prosseguimento do feito, intimem-se as partes 

para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestarem-se sobre a devolução da 

missiva de fls. 307/312, cuja diligência fora infrutífera, requerendo o que 

entender de direito.

Decorrido o prazo, certifique-se e conclusos.

Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 100935 Nr: 966-17.2018.811.0012

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DCDSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TLP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SILVEIRA LADEIA - 

OAB:17082/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ref. 12: intime-se a Defensoria Pública para que indique o CPF do 

executado.

Certifique a serventia quanto a apresentação, ou não, de resposta pelo 

executado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 72272 Nr: 1627-98.2015.811.0012

 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: ROSA FERREIRA DA SILVA MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SILVEIRA LADEIA - 

OAB:17082/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:261030/SP, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - 

OAB:128341, PAULO RICARDO RODRIGUES - OAB:13.503-MT, RAFAEL 

SGANZERLA DURAND - OAB:12.208-MT-A

 Vistos.

Conquanto o presente feito se encontre concluso para sentença, verifico 

não haver juntada aos autos do contrato impugnado pela parte autora 

(documento necessário ao deslinde do feito).

Em que pese a autora faça alusão a empréstimo realizado em meados de 

2007, juntou “Proposta/Contrato de Adesão a Produtos e Serviços” 

firmado em 2011 (fls. 21/22).

Destarte, tendo em vista a inversão do ônus da prova deferida em ref. 3, 

bem como frente a facilidade do requerido quanto a tal juntada, converto o 

julgamento em diligência e determino ao demandado que junte o contrato 

impugnado pela parte autora aos autos no prazo de 15 (quinze) dias.

Tudo cumprido, tornem conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 105264 Nr: 3394-69.2018.811.0012

 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: GERALDO AMANCIO DE CASTRO, JESUÍNA ELPIDIA DE 

MIRANDA CASTRO, ADRIANO AKEGAWA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARDOQUEIBI MARTINS DE OLIVEIRA, 

FRANKLIN MARTINS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRA ARAUJO OLIVEIRA - 

OAB:9747/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação de reintegração de posse com pedido liminar ajuizada 

por ADRIANO AKEGAMA, GERALDO AMÂNCIO DE CASTRO e JESUÍNA 

ELPIDIA DE MIRANDA CASTRO contra MARDOQUEIBI MARTINS DE 

OLIVEIRA e FRANKLIN MARTINS DE OLIVEIRA, em que, em sede liminar, 

postulam a reintegração da posse do bem descrito na inicial, a qual teria 

sido esbulhada pelos requeridos.

Sustentam os segundos e terceiros requerentes serem proprietários do 

imóvel rural matriculado sob o nº 12.889 do CRI local, o qual faz divisa com 

uma área de terras de 9.550m², correspondente à faixa de 10 metros do 

marco 01 ao marco 02, localizada dentro de uma área maior objeto da 

matrícula nº 3.028 do SRI local, também de sua propriedade – adquirida do 

Sr. Adriano Akegama.

Afirmam os autores serem os requeridos proprietários de imóvel rural que 

divisa a área objeto da presente ação, havendo então construído uma 

cerca entre tais bens, desrespeitando a área de terras de 9.550m² de 

propriedade dos autores Geraldo Amâncio e Jesuína Elpidia.

Assim, entendendo configurados o esbulho e a negativa dos requeridos 

em restituírem a área objeto da lide, pugnam pela concessão de liminar de 

reintegração de posse.

Com a inicial (fls. 01/08) trouxeram os documentos de fls. 09/30.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relato. Fundamento e decido.

Tendo em vista que a documentação acostada à exordial não permite, de 

“per si”, o deferimento da medida liminar, nos termos do art. 562 do CPC, 

designo audiência de justificação prévia para inquirição de testemunhas 

para o dia 21/09/2018, às 15h00’ (MT).

Intime-se a parte requerente, devendo se atentar para o disposto no artigo 

450 do CPC.

Citem-se os requeridos para comparecerem à audiência designada (art. 

562, p.u. do CPC).

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 95217 Nr: 5651-04.2017.811.0012

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: VDSD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KASC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRA ARAUJO OLIVEIRA - 

OAB:9747/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista que o pedido da autora não cumpriu o determinado no art. 

524 do CPC, intime-a para, no prazo de 05 (cinco) dias, emendar o pedido 

de ref. 47 observando o artigo retrocitado, sob pena de não recebimento 

do pedido de cumprimento de sentença de honorários advocatícios e, por 

consequência, o arquivamento do feito em definitivo.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 73965 Nr: 2355-42.2015.811.0012

 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: LATICÍNIOS CAJES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REFRIGERAÇÃO SOLUÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSON JESUS GONÇALVES 

FALEIRO - OAB:5048

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENONI JUSUS DOS SANTOS 

JUNIOR - OAB:50.593/RS, CARLOS HENRIQUE RIBEIRO DAVILA - 

OAB:34.552-RS

 Vistos.REFRIGERAÇÃO SOLUÇÃO LTDA. opôs Exceção de 

Incompetência deste Juízo para processar e julgar o presente feito (ação 

de indenização por danos materiais e lucros cessantes), alegando, em 

síntese, que a referida ação deveria ser proposta na sede da excipiente, 

qual seja, no Município e Comarca de Novo Hamburgo-RS, haja vista que, 

por ser pessoa jurídica, aplica-se o disposto no art. 100, IV, alínea “a”, do 

CPC.É o registro do necessário.Decido.Primeiramente, o feito será 

analisado sob a égide do CPC de 1973, vigente à época, nos termos do 

art. 1.046 do CPC/15.De plano informo que a presente exceção de 

incompetência é improcedente.Isso porque, conquanto seja possível a 

opção pelo foro da sede da demandada, tendo em vista a regra geral 

prevista no art. 94 c/c art. 100, IV, letra “a”, ambos do CPC, a 

excepta/requerente também poderia se valer da regra prescrita no art. 

100, V, alínea “a”, do Código de Ritos, que prega a competência do lugar 

do ato ou fato para a ação de reparação de danos.Assim sendo, 

considerando que a competência territorial afigura-se relativa, bem como 

considerando a faculdade atribuída ao autor/excepto em escolher o local 

de propositura da demanda (domicílio do autor, local do ato ou fato e sede 

da pessoa jurídica), não há falar em incompetência do presente juízo para 

o deslinde do feito....)Posto isso, rejeito a presente exceção de 

incompetência.Condeno a excipiente/requerida ao pagamento das custas 

eventualmente resultantes deste incidente.Sem honorários, eis que 

incabíveis na espécie.Intime-se.Decorrido o prazo para a interposição de 

eventuais recursos, certifique-se e venham-me os autos 

conclusos.Cumpra-se.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 72821 Nr: 1891-18.2015.811.0012

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANO ANDRÉ MULLER, ESPOLIO DE IVO JOSÉ 

MULLER, MIRALDA IGNEZ MULLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO TAKATSUKA - OAB:43638

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILSON MENDES RIBEIRO - 

OAB:16108-MT

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos 

deduzidos na exordial, nos termos do art. 487, I do CPC, para o fim de 

declarar legal a capitalização dos juros na periodicidade acordada, bem 

como para afastar a incidência da comissão de permanência do cálculo 

para apuração do débito decorrente do inadimplemento da cédula rural 

pignoratícia, restando mantidos, no mais, os demais encargos previstos no 

título em questão.Ante a sucumbência recíproca, condeno as partes ao 

pagamento das custas processuais “pro rata” e honorários advocatícios, 

os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, devido aos 

patronos “ex-adversos”, nos termos do art. 85, §2º do CPC.Traslade-se 

cópia deste “decisum” para os autos principais (Código 

62372).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.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000174-46.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

CORACI RODRIGUES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDE ALVES DINIZ OAB - MT0010927A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Intimação da parte autora para, no prazo legal, se manifestar acerca da 

contestação juntada aos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000239-41.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

LORENI TEREZINHA DANIELLI ZILLMER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HIAGO OLIVEIRA MARIN OAB - MT23262/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Intimação da parte autora para, no prazo legal, se manifestar acerca da 

contestação juntada aos autos.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 102028 Nr: 1579-37.2018.811.0012

 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: PAULINA RIBEIRO SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HIAGO OLIVEIRA MARIN - 

OAB:23262/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Com fundamento nos artigos 6º, 10º, 350 e 351, do Código de Processo 

Civil, faculto às partes o prazo comum de 10 (dez) dias para que apontem, 

de maneira clara, objetiva e sucinta, as provas que pretendem produzir em 

juízo, relacionando-as às questões de fato e de direito que entendam 

subsistirem controvertidas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 72152 Nr: 1552-59.2015.811.0012

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIAS ANTONIO DA FONSECA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEMIAS BATISTA PEREIRA - 

OAB:4.544-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Satisfeita a obrigação, com fundamento nas disposições do art. 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil, julgo extinto o presente processo.

Condeno a parte executada a eventuais custas remanescentes, salvo 

isenção ou caso a parte seja beneficiária da gratuidade da justiça, caso 

em que resta suspensa a cobrança por cinco anos.

Após o decurso do prazo legal, nada sendo requerido, dê-se baixa no 

Cartório do Distribuidor e arquivem-se os autos.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 68359 Nr: 20-50.2015.811.0012

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DOS ANJOS FERREIRA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Satisfeita a obrigação, com fundamento nas disposições do art. 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil, julgo extinto o presente processo.

Condeno a parte executada a eventuais custas remanescentes, salvo 

isenção ou caso a parte seja beneficiária da gratuidade da justiça, caso 

em que resta suspensa a cobrança por cinco anos.

Após o decurso do prazo legal, nada sendo requerido, dê-se baixa no 

Cartório do Distribuidor e arquivem-se os autos.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 85627 Nr: 4828-64.2016.811.0012

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX SILVA MATOS, FERNANDO VILAS 

BOAS ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WANDE ALVES DINIZ - 

OAB:10.927/MT

 Vistos.

 O Ministério Público ofereceu denúncia em face de FERNANDO VILAS 

BOAS ALVES, vulgo “Calango”, e ALEX SILVA MATOS, vulgo “Estopina”, 

imputando-lhes a prática do crime descrito no artigo 33, § 2.º, da Lei n.º 

11.343/2006.

 Em seguida, nos termos do artigo 55 do mesmo diploma legal, os 

denunciados foram notificados pessoalmente para apresentar defesa 

prévia por escrito, as quais foram devidamente apresentadas nos autos.

É o relatório. Fundamento. Decido.

Analisando as defesas apresentas pelos denunciados, observo não ser o 

caso de absolvição sumária.

Sendo assim, considerando que a peça inicial preenche os requisitos do 

artigo 41 do Código de Processo Penal, e se encontram presentes as 

condições da ação, recebo a denúncia ofertada na forma em que foi posta 

em juízo, dando os acusados como incursos na prática do crime descrito 

no artigo 33, § 2.º, da Lei n.º 11.343/2006.

Na forma do artigo 56 da lei de regência, designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 18 de setembro de 2018, às 13h (horário oficial do 

estado de Mato Grosso), a ser realizada na sala de audiências da 
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Segunda Vara desta Comarca, no Fórum local.

 Citem-se os réus, constando as advertências legais, requisitando-se sua 

escolta.

As provas serão produzidas em uma só audiência, de forma que aquelas 

consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias serão 

indeferidas.

Os esclarecimentos dos peritos, caso necessário, dependerão de prévio 

requerimento das partes.

Havendo testemunha (s) residente (s) em outra (s) comarca (s), 

expeça(m)-se carta (s) precatória (s), nos termos do artigo 222 do CPP.

Havendo policial militar arrolado como testemunha, requisite-se na forma 

do art. 221, §2º, do CPP, ou, sendo funcionário público, expeça-se o 

competente mandado de intimação e comunique-se na forma do art. 221, 

§3º, do CPP, caso contrário, intime(m)-se a (s) testemunha (s) no (s) 

endereço (s) declinado (s) pelas partes.

Intimem-se o Ministério Público e a Defesa.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 95693 Nr: 5968-02.2017.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANE NUNES DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESSE CANDINI - OAB:8036/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERANDO CESAR ZANDONADI 

- OAB:5736/0, MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO - OAB:7659/0, 

MICHELE FREITAS PEREIRA OLIVEIRA - OAB:20.030/0

 .Defiro a produção de prova pericial.Faculto as partes a apresentação 

dos seus quesitos e indicação de assistente técnico para a perícia, no 

prazo de 15 (quinze) dias, caso ainda não tenham tomado tais 

providências.Nomeio perita médica a Dra. Rhayanne Nayara Cândido 

Barzotto, que atende no Hospital Municipal de Nova Xavantina/MT, situado 

na Rua Francisco Lima, n° 416, Centro, Nova Xavantina-MT.Intime-se a 

perita nomeada para informar se aceita o encargo e designar dia, hora e 

local para realização da perícia médica.O ofício deverá ser encaminhado 

com cópia da inicial e dos eventuais quesitos a serem apresentados pelas 

partes.Com a vinda, intimem-se as partes para que compareçam no dia, 

hora e local agendados.Considerando a importância da perícia técnica, o 

tempo a ser dispensado e o zelo do profissional e, ainda, o que dispõe a 

Resolução n° 558 do Conselho da Justiça Federal, fixo os honorários em 

R$ 234,80 (duzentos e trinta e quatro reais e oitenta centavos), que serão 

pagos pela autarquia nos moldes da mencionada resolução. O laudo 

deverá ser encaminhado a este juízo em 30 (trinta) dias a partir da data do 

exame. Com a juntada do laudo, intimem-se as partes para 

manifestação.Após, tornem conclusos para deliberação sobre eventual 

pedido de prova testemunhal e demais providências.Cumpra-se, 

expeça-se o necessário.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000123-69.2017.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEI CORDEIRO DOS SANTOS 99290677104 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA NUNES DE OLIVEIRA OAB - MT23506/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

POLO VISUAL COMERCIO DE MATERIAIS PARA SERIGRAFIA E 

COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARINAN CAMILO ALENCASTRO VEIGA OAB - GO23522 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Número do 

Processo: 1000123-69.2017.8.11.0012, : Espécie: PETIÇÃO (241)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. REQUERENTE: VALDINEI CORDEIRO 

DOS SANTOS 99290677104 REQUERIDO: POLO VISUAL COMERCIO DE 

MATERIAIS PARA SERIGRAFIA E COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 

Vistos. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 

9.099/95. Prefacialmente é imperioso desenredar que in casu o deslinde 

das questões de fato e de direito não depende de dilação probatória de 

perícia ou em audiência de instrução, pelo que delibero por julgar 

antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inciso I do CPC/15. Preliminar. - 

Da ilegitimidade Ativa Após análise da Certidão do Tabelionato de inclusão 

de protesto acostada aos autos (Id 9641246), não há que se falar em 

ilegitimidade ativa da parte autora. Mérito. Trata-se de AÇÃO DE 

CANCELAMENTO DE PROTESTO C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA e ARBITRAMENTO DE DANO MORAL e/ou MATERIAL proposta 

por VALDINEI CORDEIRO DOS SANTOS SERIGRAFIA - ME em desfavor de 

POLO VISUAL COMERCIO DE MATERIAIS PARA SERIGRAFIA E 

COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME, ambos já qualificados. Aduz a parte 

autora que em julho/2017 efetuou a compra de adesivos da reclamada, 

sendo o valor total da compra de R$ 211,67 (duzentos e onze reais e 

sessenta e sete centavos), com os vencimentos em 19/07/2016, 

03/08/2016, porém não foram quitadas, pois os boletos não foram 

entregues antes do vencimento. Informa que efetuou o pagamento, 

através de deposito bancário no dia 20/07/16 no valor de R$ 276,00, já 

inclusas taxas do cartório de protesto. Entretanto, em consulta realizada 

no dia 11 de agosto de 2017 ao cartório do 2º Ofício Extrajudicial de Nova 

Xavantina, o nome da requerente consta no rol de mal pagadores, mesmo 

estando liquidadas as parcelas. Em suma, na defesa alega a reclamada 

que o autor não informou o suposto pagamento, conforme combinado via 

‘e mail’, e que o mesmo não tomou as providências para a “baixa” do 

protesto no cartório. Afirma não ter cometido qualquer ato ilícito, tampouco 

teria concorrido para que o suposto dano ocorresse. Pois bem. O autor 

faz prova do pagamento dos valores cobrados, conforme comprovante 

juntado no Id 9641246. Insta consignar que o cancelamento do protesto do 

título mencionado na exordial, no valor de R$ 211,67 somente ocorreu 

após determinação judicial em sede liminar (Id 10204180). Assim, sem 

delongas, uma vez comprovado pelo Autor o pagamento, cumpre à parte 

ré demonstrar fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito do autor, 

nos termos do artigo 373, II do NCPC, o que não fez, devendo, portanto, o 

pedido ser julgado procedente. Por fim, os danos morais são devidos, 

embora não na cifra inicialmente pretendida, diante de todo o desgaste, de 

todo o transtorno, da sensação de impotência, da humilhação, 

experimentados pelo consumidor, na via crucis que percorreu, tentando 

solucionar o impasse. Pelo exposto, OPINO pelo julgamento de PARCIAL 

PROCEDÊNCIA da pretensão formulada na inicial, extinguindo o processo 

com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil, para: - RATIFICAR a liminar deferida (Id 

9681659); - CONDENAR a Reclamada ao pagamento no valor de R$ 

3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, 

acrescendo-se correção monetária pelo INPC/IBGE a partir da presente 

data[1]e juros de mora de 1,0% ao mês desde o evento danoso (súmula n. 

54 do Superior Tribunal de Justiça). Sem condenação em custas e 

honorários, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei n. 9.099/1995. 

Publicada no Sistema PJe. Intimem-se. Preclusa a via recursal, nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. 

Submeto o presente projeto de sentença ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. TULIANE PATRICE FRANCHI BARROS Juíza Leiga Vistos etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. LUCIENE 

KELLY MARCIANO ROOS Juíza de Direito [1]Nesse sentido, a súmula n. 

362 do Superior Tribunal de Justiça: A correção monetária do valor da 

indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.

Comarca de Paranatinga

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 87339 Nr: 1109-07.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Marcos Gomes
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. 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): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 85819 Nr: 399-84.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edinete Clementina da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. 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): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 78657 Nr: 1587-49.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Irany Vasconcelos Nogueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Miotto - 

OAB:6862-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de INTIMAR a parte autora para apresentar 

contrarrazões, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 29926 Nr: 367-26.2011.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Carlos Leorato

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Schilo - OAB:9954/MT

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da primeira vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de INTIMAR a parte executada para manifestar acerca da 

proposta de honorário juntado nos autos de fls. retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 5800 Nr: 777-70.2000.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Prefeitura Municipal de Gaúcha do Norte /MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ativa - Construções Civis Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carine Minuzi - OAB:14631/MT, 

Maykell Eduardo Miyazaki - OAB:9.663/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da primeira vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de INTIMAR a parte autora para manifestar acerca dos 

documentos juntados de fls. retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 56172 Nr: 1860-33.2014.811.0044

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Campofibras Piscinas Ltda - ME, Osmar Martins 

dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Newton de Figueiredo 

Castro - OAB:8392/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, a efetuar o pagamento, referente ao pagamento 

da diligência do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do mandado de 

penhora e avaliação a ser cumprido ou ofereça os meios para o 

cumprimento.

 Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através do site 

www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de Guia 

de Diligência, encaminhado a este Juízo o comprovante de pagamento 

ORIGINAL, nos termos da CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 88608 Nr: 1837-48.2018.811.0044

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AÇOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Loivo Winkelmann

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4032

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, a efetuar o pagamento, referente ao pagamento 

da diligência do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do mandado de 

citação a ser cumprido ou ofereça os meios para o cumprimento.

 Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através do site 

www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de Guia 

de Diligência, encaminhado a este Juízo o comprovante de pagamento 

ORIGINAL, nos termos da CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 56878 Nr: 2358-32.2014.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Gaúcha do Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Onofre Alievi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carine Minuzi - OAB:14631/MT, 

Danilo Schembek Souza - OAB:19907-O/MT, Maykell Eduardo 

Miyazaki - OAB:9.663/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, a efetuar o pagamento, referente ao pagamento 

da diligência do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do mandado de 

citação a ser cumprido ou ofereça os meios para o cumprimento.

 Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através do site 

www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de Guia 

de Diligência, encaminhado a este Juízo o comprovante de pagamento 

ORIGINAL, nos termos da CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 79405 Nr: 1943-44.2017.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Alto Xingú-SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juracy Francisco da Silva - ME, Juracy 

Francisco da Silva, Ivo Francisco Longhi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 
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OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da primeira vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de INTIMAR a parte autora para manifestar acerca da 

certidão do Oficial de Justiça de fls. retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 65608 Nr: 2958-19.2015.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jaime Dias Pereira Filho, Jaivo Dias Pereira, 

Jairo Dias Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da primeira vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de INTIMAR a parte autora para manifestar acerca da 

certidão do Oficial de Justiça de fls. retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 27220 Nr: 210-87.2010.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Choptian Sobrinho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - 

Procurador do Estado - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da primeira vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de INTIMAR a parte autora para manifestar acerca da 

certidão do Oficial de Justiça de fls. retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 26808 Nr: 2838-83.2009.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comércio Combustiveis Rio Kuluene Ltda, Fabio 

Ferreira da Silva, Eloi da Rosa, Tarciso Fernandes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - 

Procurador do Estado - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da primeira vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de INTIMAR a parte autora para manifestar acerca da 

certidão do Oficial de Justiça de fls. retro.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 78404 Nr: 1471-43.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luciana Pereira Silva Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joel Cardoso de Souza - 

OAB:19.303-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Schilo - OAB:9954/MT

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de INTIMAR a parte requerida/réu para apresentar 

contrarrazões, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 83669 Nr: 4077-44.2017.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Vale do Cerrado - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudiney Roberto dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Alves Puga - 

OAB:5058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da primeira vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de INTIMAR a parte autora para manifestar acerca da 

certidão do Oficial de Justiça de fls. retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 83729 Nr: 4111-19.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mauricio Xerente

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Welton Esteves - OAB:11924/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de INTIMAR a parte autora para apresentar impugnação à 

contestação, no prazo legal.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 20921 Nr: 2381-22.2007.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Geraldo de Castro Ribeiro, Yalen Kley Soares 

de Castro Ribeiro, Catarina Soares Vitorio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eliomar Crema, Euzenir Cezarino Crema

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Zampieri - 

OAB:4094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mario César Crema - 

OAB:3873/MT, Mário Crema - OAB:2860-A/MT

 CERTIFICO E DOU FÉ, para os devidos fins, que é público e notório neste 

município o falecimento do Empresário Eloimar Crema, em março de 2012. 

Isto posto, nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 

56/2007-CGJ. Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada 

a parte exequente para manifestar no prazo de 10 (dez)dias no que 

entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 87792 Nr: 1355-03.2018.811.0044

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco de Lage Landen Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciano Fernandes de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS CALDAS MARTINS 

CHAGAS - OAB:56526

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para, no prazo de 10 (dez) dias, a efetuar o pagamento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do mandado ou 

ofereça meios para o cumprimento, emitindo guia para localidade 

informada na petição inicial - Em caso de dúvida acerca do local ou região 

em que deverá ser emitida a guia entrar em contato com Oficial de Justiça 

Atanázio pelo telefone (66) 999791510.

 Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através do site 

www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de Guia 

de Diligência, encaminhado a este Juízo o comprovante de pagamento 

ORIGINAL, nos termos da CNGC e a guia de recolhimento.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1030631/7/2018 Página 414 de 610



Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000513-06.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO DIAS MACHADO CHAVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) Dr(a). 

Advogado do(a) REQUERENTE: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR - 

MT0016625A, da audiência de conciliação designada para o dia: 

10/10/2018 Hora: 14:00 , na sala de conciliação do Juizado Especial, bem 

como para comparecer acompanhado(a) da parte promovente, 

independentemente de intimação. Ficando ciente, ainda, que o não 

comparecimento do autor acarretará a extinção do feito, com base no art. 

51 da Lei 9.099/95, bem como da condenação no pagamento das custas 

pelo(s) autor(es) que, injustificadamente, deixarem de comparecer a 

qualquer audiência do processo. (art. 51, I, §2º da Lei 9.099/95) e o 

Enunciado 28 do FONAJE. Nos termos do Ofício Circular nº 

473/2015-DAJE-0082787.84.2015.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000514-88.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO DIAS MACHADO CHAVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) Dr(a). 

Advogado do(a) REQUERENTE: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR - 

MT0016625A, da audiência de conciliação designada para o dia: 

10/10/2018 Hora: 14:30 , na sala de conciliação do Juizado Especial, bem 

como para comparecer acompanhado(a) da parte promovente, 

independentemente de intimação. Ficando ciente, ainda, que o não 

comparecimento do autor acarretará a extinção do feito, com base no art. 

51 da Lei 9.099/95, bem como da condenação no pagamento das custas 

pelo(s) autor(es) que, injustificadamente, deixarem de comparecer a 

qualquer audiência do processo. (art. 51, I, §2º da Lei 9.099/95) e o 

Enunciado 28 do FONAJE. Nos termos do Ofício Circular nº 

473/2015-DAJE-0082787.84.2015.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000516-58.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA IEDA BAPTISTA KLEIN SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) Dr(a). 

Advogado do(a) REQUERENTE: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR - 

MT0016625A, da audiência de conciliação designada para o dia: 

11/10/2018 Hora: 13:30 , na sala de conciliação do Juizado Especial, bem 

como para comparecer acompanhado(a) da parte promovente, 

independentemente de intimação. Ficando ciente, ainda, que o não 

comparecimento do autor acarretará a extinção do feito, com base no art. 

51 da Lei 9.099/95, bem como da condenação no pagamento das custas 

pelo(s) autor(es) que, injustificadamente, deixarem de comparecer a 

qualquer audiência do processo. (art. 51, I, §2º da Lei 9.099/95) e o 

Enunciado 28 do FONAJE. Nos termos do Ofício Circular nº 

473/2015-DAJE-0082787.84.2015.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000537-34.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

SARA QUESIA DIONIZIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JEQUITI COSMETICOS (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) Dr(a). 

Advogado do(a) REQUERENTE: FERNANDO ROBERTO FELFILI - 

MT0003923A, da audiência de conciliação designada para o dia: 

11/10/2018 Hora: 14:00 , na sala de conciliação do Juizado Especial, bem 

como para comparecer acompanhado(a) da parte promovente, 

independentemente de intimação. Ficando ciente, ainda, que o não 

comparecimento do autor acarretará a extinção do feito, com base no art. 

51 da Lei 9.099/95, bem como da condenação no pagamento das custas 

pelo(s) autor(es) que, injustificadamente, deixarem de comparecer a 

qualquer audiência do processo. (art. 51, I, §2º da Lei 9.099/95) e o 

Enunciado 28 do FONAJE. Nos termos do Ofício Circular nº 

473/2015-DAJE-0082787.84.2015.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000518-28.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

EDILENE CAETANO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) Dr(a). 

Advogado do(a) REQUERENTE: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR - 

MT0016625A, da audiência de conciliação designada para o dia: 

17/10/2018 Hora: 13:30 , na sala de conciliação do Juizado Especial, bem 

como para comparecer acompanhado(a) da parte promovente, 

independentemente de intimação. Ficando ciente, ainda, que o não 

comparecimento do autor acarretará a extinção do feito, com base no art. 

51 da Lei 9.099/95, bem como da condenação no pagamento das custas 

pelo(s) autor(es) que, injustificadamente, deixarem de comparecer a 

qualquer audiência do processo. (art. 51, I, §2º da Lei 9.099/95) e o 

Enunciado 28 do FONAJE. Nos termos do Ofício Circular nº 

473/2015-DAJE-0082787.84.2015.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000519-13.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

EDILENE CAETANO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) Dr(a). 

Advogado do(a) REQUERENTE: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR - 

MT0016625A, da audiência de conciliação designada para o dia: 

17/10/2018 Hora: 14:00 , na sala de conciliação do Juizado Especial, bem 

como para comparecer acompanhado(a) da parte promovente, 

independentemente de intimação. Ficando ciente, ainda, que o não 

comparecimento do autor acarretará a extinção do feito, com base no art. 

51 da Lei 9.099/95, bem como da condenação no pagamento das custas 

pelo(s) autor(es) que, injustificadamente, deixarem de comparecer a 

qualquer audiência do processo. (art. 51, I, §2º da Lei 9.099/95) e o 

Enunciado 28 do FONAJE. Nos termos do Ofício Circular nº 

473/2015-DAJE-0082787.84.2015.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000520-95.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

EDILENE CAETANO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1030631/7/2018 Página 415 de 610



- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) Dr(a). 

Advogado do(a) REQUERENTE: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR - 

MT0016625A, da audiência de conciliação designada para o dia: 

17/10/2018 Hora: 14:30 , na sala de conciliação do Juizado Especial, bem 

como para comparecer acompanhado(a) da parte promovente, 

independentemente de intimação. Ficando ciente, ainda, que o não 

comparecimento do autor acarretará a extinção do feito, com base no art. 

51 da Lei 9.099/95, bem como da condenação no pagamento das custas 

pelo(s) autor(es) que, injustificadamente, deixarem de comparecer a 

qualquer audiência do processo. (art. 51, I, §2º da Lei 9.099/95) e o 

Enunciado 28 do FONAJE. Nos termos do Ofício Circular nº 

473/2015-DAJE-0082787.84.2015.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010691-94.2015.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO XAVIER DE FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANA NUCCI ENSIDES OAB - MT0014014S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG0084400A 

(ADVOGADO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 - CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimação do(a) advogado(a) 

da parte promovente para pagar o valor referente a condenação das 

custas pela "ausência da parte autora", no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresentado pelo cálculo juntado no ID nº 14159750, nos termos da r. 

sentença do ID nº 8025689.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000304-37.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTOVAO MARTINS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000246-68.2017.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

DARCI ALIEVI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERICO LIMA DE ARRUDA OAB - MT23885/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CARLOS PRETO (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) Dr(a). 

Advogado do(a) REQUERENTE: ERICO LIMA DE ARRUDA - MT23885/O, da 

audiência de conciliação designada para o dia: 12/09/2018 Hora: 15:00 , 

na sala de conciliação do Juizado Especial, bem como para comparecer 

acompanhado(a) da parte promovente, independentemente de intimação. 

Ficando ciente, ainda, que o não comparecimento do autor acarretará a 

extinção do feito, com base no art. 51 da Lei 9.099/95, bem como da 

condenação no pagamento das custas pelo(s) autor(es) que, 

injustificadamente, deixarem de comparecer a qualquer audiência do 

processo. (art. 51, I, §2º da Lei 9.099/95) e o Enunciado 28 do FONAJE. 

Nos termos do Ofício Circular nº 473/2015-DAJE-0082787.84.2015.

Comarca de Peixoto de Azevedo

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 26897 Nr: 1282-17.2006.811.0023

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: GENEROSA DIAS DA SILVA, AGENOR BEZERRA DE 

SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: intimar o advogado da parte autora, quanto aos termos da 

certidão de fls. 160, no prazo de 5(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 68561 Nr: 2162-28.2014.811.0023

 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: SANDRA REGINA DA SILVA COSTA, THAISA SILVA 

COSTA, LETICIA SILVA DA COSTA, CHRISTIANE SILVA DA COSTA, 

CLAUDIA RAYANNE DANTAS DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE CLAUDIO GOMES DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roselucia Rodrigues de Souza 

- OAB:16071/O, SITIA MARCIA COSTA DA SILVA - OAB:SP 280.117

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: intimar a parte inventariante para, no prazo de 15 dias: (I) 

comprovar o recolhimento do ITCD; e (II) apresentar declaração dos 

herdeiros concordando com a adjudicação do imóvel (fls. 221/223).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 77841 Nr: 1176-06.2016.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P 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 LUCIA DA SILVA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE FRANCISCO PASCOALAO - 

OAB:16500-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar o(a) advogado(a) requerente que os autos foram 

desarquivados e encontram-se à disposição na secretaria deste juízo 

para carga, pelo prazo de 5(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 86929 Nr: 3567-94.2017.811.0023

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRMLE, ICC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13994-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar o(a) advogado(a) da parte autora para manifestar-se 

no prazo de 5(cinco) dias sobre os termos da certidão do Senhor Meirinho 

de fls. 83, que atesta que não procedeu a busca e apreensão do bem e 

demais atos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 75091 Nr: 3009-93.2015.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i 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: OSMAR PADILHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILIANA BORGES FRANÇA - 

OAB:OAB/MT - 17694

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar o(a) advogado(a) da parte autora acerca dos novos 

documentos juntados às fls. 63/64, no prazo de 5(cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 68370 Nr: 1994-26.2014.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZENAIDE DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OPÇAO MOVEIS PARA ESCRITORIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RIBEIRO JUNIOR - 

OAB:9.410-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vanilla Hulmann de Conti - 

OAB:162.956/SP

 FINALIDADE: intimar os advogados das partes da sentença a seguir 

transcrita: Vistos em correição. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C INDENIZATÓRIA E PEDIDO DE TUTELA 

ANTECIPADA movida por ZANAIDE DE OLIVEIRA em face de OPÇÃO 

MÓVEIS PARA ESCRITÓRIOS.Às fls. 143/144 adveio a informação de 

acordo entre as partes.É o relatório. Decido.Inicialmente cumpre registrar 

que a conciliação pressupõe a existência de partes divergentes, com 

interesses conflitantes, que, de comum acordo, fazem concessões 

recíprocas na busca de prevenir ou extinguir o litígio.Preconiza o artigo 

139, incisos II e V do Código de Processo Civil que o juiz velará pela rápida 

solução do litígio, buscando atingir a conciliação das partes, sendo que, 

caso isso ocorra, o processo será decidido com resolução do mérito, na 

forma do artigo 487, inciso III “b” do CPC. Desta forma, o acordo 

entabulado pelas partes será homologado pelo juiz, que atuará como 

terceiro imparcial, atribuindo validade à conciliação.Assim, a homologação 

do acordo pelo magistrado possui o condão de atribuir validade de decisão 

judicial ao acordo, sendo que o juiz somente procederá a esse ato quando 

entender que a forma em que o acordo foi realizado pelas partes, atende 

não somente à legislação pertinente ao caso, como, também, seu senso 

de justiça.A livre manifestação da vontade das partes em encerrar o litígio 

tem que ser respeitada pelo julgador, não podendo sofrer interferência 

indevida já que a este, salvo nas hipóteses de grosseira ilegalidade, cabe 

apenas averiguar o aspecto formal do ato e, se resguardado pela 

legalidade, ratificá-lo.Nesse sentido:“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. SENTENÇA 

PROFERIDA. POSSIBILIDADE. ARTIGO 125, INCISOS II E IV, DO CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL. Proferida a sentença e, ainda que transitada em julgado, 

não há óbice para a homologação de acordo celebrado posteriormente. 

Nos termos do artigo 125, inciso IV, do Código de Processo Civil, compete 

ao magistrado tentar conciliar as partes a qualquer tempo, objetivando, 

com isso, solucionar o conflito de interesses submetido ao crivo do Poder 

Judiciário. Cabe ao julgador buscar, a todo momento, mesmo após a 

prolação de sentença, a conciliação das partes, no intuito de alcançar o 

fim maior do processo, qual seja, a pacificação dos conflitos, com a rápida 

solução dos litígios, segundo o inciso II do artigo 125 do Estatuto 

Processual Civil. Sendo as partes maiores e capazes, além de o direito ser 

disponível, razão não há para a recusa na homologação de acordo (...)”. 

(TJDF; Rec. 2009.00.2.009007-3; Ac. 369.020; Sexta Turma Cível; Relatora 

Desembargadora Ana Maria Duarte Amarante Brito; DJ 13/08/2009).Desta 

forma, verificada a presença dos requisitos legais a validar o acordo, o 

juiz o homologará, não havendo se falar em qualquer nulidade do ato, 

quando não se vislumbre prejuízo para as partes.No caso, constato que o 

acordo celebrado preserva os interesses das partes e não constato 

nenhuma irregularidade na avença apresentada em juízo.Por esta razão, 

HOMOLOGO para que produzam os seus jurídicos e legais efeitos o 

acordo celebrado e, consequentemente, julgo extinto o processo, com 

resolução de mérito, o que faço com fulcro assente no artigo 487, inciso III 

“b” do Código de Processo Civil.Sem custas e honorários. P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 77930 Nr: 1231-54.2016.811.0023

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO DIRCEU DORNEL, SIRLENE DE JESUS DORNEL, 

JOSIANE FRANÇA DORNEL, ENEDINA PINTO DORNEL, JOCELIA 

ANTONINHA FRANÇA DORNEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLEISON RODRIGUES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CLAUDIO POLICARPO - 

OAB:8796-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar o(a) advogado(a) da parte autora quanto aos termos 

do Ofício juntados às fls. 73, no prazo de 5(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 67198 Nr: 1038-10.2014.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOISES MARTINS GALVAO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758, RAFAEL WASNIESKI - OAB:15469-A/MT, RICARDO 

ROBERTO DALMAGRO - OAB:12.205-A, SHARLON WILIAN SCHMIDT - 

OAB:16.178

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar o(a) advogado(a) da parte autora acerca dos novos 

documentos juntados às fls. 118/121, no prazo de 5(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 65620 Nr: 2904-87.2013.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P 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): GILVAN FERREIRA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:MT/16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar o(a) advogado(a) da parte autora para efetuar o 

pagamento de 1(uma) diligência do senhor Oficial de Justiça, na Zona 

Rural, Travessão I, no prazo de 10(dez) dias, mediante guia de 

recolhimento padrão disponível no site do Tribunal de Justiça – 

www.tjmt.jus.br, emissão de guias on line – diligências e/ou 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, para cumprimento do mandado de 

intimação do requerido, com posterior remessa do comprovante aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 65620 Nr: 2904-87.2013.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P 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): GILVAN FERREIRA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:MT/16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: intimar o(a) advogado(a)da parte exequente da decisão a 

seguir transcrita: Na forma do artigo 523 do CPC, intime-se a executada 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor indicado no 

demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, acrescido de custas, 

se houver.Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo 

previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, ini¬cia-se o prazo de 15 

(quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, nos próprios autos, sua impugnação.Não ocorrendo 

pagamento voluntário no prazo do artigo 523 do CPC, o débito será 

acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de 

advogado de dez por cento.Ademais, não efetuado o pagamento 

voluntário no prazo de 15 (quinze) dias, independentemente de nova 

intimação do credor, poderá a parte exequente efetuar pedido de 

pesquisas junto aos sistemas informatizados à disposição do juí¬zo, 

devendo comprovar o prévio recolhimento das taxas previstas no art.2º, 
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inciso XI, da Lei Estadual 14.838/12, calculadas por cada diligência a ser 

efetuada.Por fim, certificado o trânsito em julgado da decisão e 

transcorrido o prazo do art. 523, mediante o recolhimento das respectivas 

taxas, a parte exequente poderá requerer diretamente à serventia a 

expedição de certidão, nos termos do artigo 517 do CPC, que servirá 

também aos fins previstos no art. 782, §3º, todos do Código de Processo 

Civil.Após, conclusos para analise de penhora online.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 68458 Nr: 2069-65.2014.811.0023

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TELEFONICA BRASIL S.A MOVEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE 

AZEVEDO-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO SAIA TAPIAS - 

OAB:313.863 SP, OMAR MOHAMAD SALEH - OAB:266.486 SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar o(a) advogado(a) da parte autora para que, se 

manifeste, acerca da certidão de fls. 141, no prazo de 5(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 81739 Nr: 3592-44.2016.811.0023

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO FINANCIAMENTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILZA DE ARRUDA LOBO SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE-1: Intimar o(a) advogado(a) da parte autora da sentença a 

seguir transcrita: Vistos. Deflui dos autos que a requerente desistiu da 

demanda, requerendo a extinção do feito. É o sucinto relatório. Decido. 

Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença, com fulcro no artigo 200, 

parágrafo único, do Código de Processo Civil e para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o pedido de desistência manifestado nestes 

autos fl. 39. Em consequência, na forma do art. 485, VIII, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO. Custas e despesas processuais a parte autora. Transitada em 

julgado, arquive-se com as formalidades de estilo. P. R. I. C.

FINALIDADE-2: intimar o(a) advogado(a) da parte autora, acerca dos 

termos da certidão do senhor meirinho encartado às fls. 36.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 68335 Nr: 1967-43.2014.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELINETE DE ARAUJO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENEI RODRIGO BERTI 

CASAGRANDE - OAB:7483-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar o(a) advogado(a) requerente que os autos foram 

desarquivados e encontram-se à disposição na secretaria deste juízo 

para carga, pelo prazo de 5(cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 67611 Nr: 1375-96.2014.811.0023

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOISES MAZZONETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMILIANA BORGES FRANÇA - 

OAB:17694/O

 FINALIDADE: intimar a advogada do denunciado da sentença a seguir 

transcrita: É o relato, decido. Trata-se de ação penal pública promovida 

pelo Ministério Público contra o acusado MOISES MAZZONETTO. 

Compulsando os autos, verifico que foi aplicada a suspensão condicional 

do processo, conforme decisão de fls. 64. O Ministério Público pugnou 

pela extinção da punibilidade, nos termos do artigo 89, § 5º, da Lei nº 

9.099/1995. Pois bem, diante do transcurso do prazo de dois anos sem a 

revogação do benefício e tendo em vista o cumprimento integral das 

condições impostas, entendo que a decretação da extinção da 

punibilidade do réu é medida que se impõe. Pelo exposto, em consonância 

com o parecer ministerial, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE de MOISES 

MAZZONETTO, o que faço fundamentado no artigo 89, § 5º da Lei 

9.099/95.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 71407 Nr: 584-93.2015.811.0023

 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: LSDAM, FRANCIELE SOKOLOSKI DE ASSIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO DE SOUSA MARINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISSON APARECIDO DE SOUZA 

ALMEIDA - OAB:12937

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIOVANI RODRIGUES 

COLADELLO - OAB:OAB/12684B, RALFF HOFFMANN - OAB:13128/B 

MT

 FINALIDADE: Intimar o(a) advogado(a) da parte autora para manifestar-se 

no prazo de 5(cinco) dias sobre os termos da certidão do Senhor Meirinho 

de fls. 79, que atesta a não intimação do(s) requerido(s) e demais atos.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 76215 Nr: 81-38.2016.811.0023

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILDEMAR CARLOS BEZERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS

AUTOS Nº 81-38.2016.811.0023 código: 76215

ESPÉCIE: AÇÃO PENAL – PROCEDIMENTO ORDINÁRIO – PROCESSO 

CRIMINAL

AUTOR(ES): MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU(S): ILDEMAR CARLOS BEZERRA

INTIMANDO: Indiciado(a): Ildemar Carlos Bezerra, Cpf: 01725354179, Rg: 

14878482000-7 SSP MA Filiação: Esau Rodrigues Bezerra e Maria Sonia 

Carlos Bezerra, data de nascimento: 08/03/1982, brasileiro(a), natural de 

Imperatriz-MA, solteiro(a), armador/garimpeiro, Atualmente em lugar incerto 

e não sabido.

FINALIDADE: CITAÇÃO do(a) denunciado(a), acima indicado(a), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, podendo 

argüir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar 

testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando 

necessário.

RESUMO DA INICIAL: O Ministério Público Estadual, com base no IP 

345/2015/DMPJCPA/MT, ofereceu denúncia contra o acusado como 

incurso na pena do artigo 129,§ 9º do Código Penal, requerendo sua 

submissão ao devido processo legal para, ao final, ser condenado nos 

termos da lei. Consta no referido Inquérito que no dia 12/11/2015, por volta 

das 15h55min, na Rua Caiçara, 21, Bairro Aeroporto, Peixoto de Azevedo, 

o acusado ofendeu a integridade física de sua companheira Lucimar 

Rodrigues Santos.

DECISÃO/DESPACHO: Vistos, (...) Presentes os requisitos inseridos no 

artigo 41 do Código de Processo Penal, quais sejam: exposição dos fatos 

criminosos, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado, 

a classificação do crime e o rol de testemunhas e, ficando evidenciados a 

materialidade delitiva e os indícios de autoria, RECEBO A DENÚNCIA de fls. 

5-6. Por consequência, com fundamento nos artigos 396, 396-A e 532 do 

CPP, determino que o acusado seja CITADO pessoalmente para que, no 
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prazo de 10 (dez) dias, apresente resposta à acusação, podendo arguir 

preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar 

até 5 (cinco) testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, 

quando necessário. Na impossibilidade da sua intimação pessoal, 

providencie-se a citação por edital, com prazo de 15 (quinze) dias, nos 

termos do art. 361 do Código de Processo Penal. Quando do cumprimento 

do mandado de citação o Oficial de Justiça deverá indagar acerca da 

possibilidade de o acusado constituir advogado. Não apresentada a 

resposta no prazo legal, ou se citado, não constituir defensor, 

encaminhem-se os autos à Defensoria Pública para que patrocine a sua 

defesa, em respeito à disposição contida no § 2º do artigo 396-A do CPP. 

Junte-se aos autos a certidão de antecedentes criminais do denunciado, 

buscando-se os registros nesta Comarca. Determino, ademais, que sejam 

solicitadas informações sobre os antecedentes do acusado no Instituto de 

Identificação do Estado de Mato Grosso e ao Sistema Nacional de 

Informações Criminais (SINIC). Comunique-se o recebimento desta 

denúncia ao distribuidor criminal, ao Instituto de Identificação Estadual e 

Nacional, bem como à Delegacia de Polícia local. Defiro os pedidos de fl. 7. 

Cumpra-se expedindo o necessário. Peixoto de Azevedo/MT, 03 de junho 

de 2016. Evandro Juarez Rodrigues, 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, José Claret de Almeida 

Marques, Analista Judiciário, digitei.

Peixoto de Azevedo - MT, 25 de julho de 2018.

Irene Aparecida Fermino

Gestor(a) Judiciário(a)

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 68932 Nr: 2473-19.2014.811.0023

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO DE PEIXOTO DE AZEVEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO LUIZ DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS

AUTOS Nº 2473-19.2014.811.0023 código: 68932

ESPÉCIE: AÇÃO PENAL / PROCEDIMENTO ORDINÁRO / PROCESSO 

CRIMINAL

AUTOR(ES): MINISTERIO PÚBLICO DE PEIXOTO DE AZEVEDO

RÉU(S): PEDRO LUIZ DOS SANTOS

CITANDO: Acusado: Pedro Luiz dos Santos, CPF: 41418433934, RG: 

3182944-5 SSP PR Filiação: João Luiz dos Santos e Maria Adriana dos 

Santos, data de nascimento: 29/06/1956, brasileiro(a), natural de SP, 

convivente, garimpeiro, Endereço: Rua Fortaleza Nº 106, Nova Esperança, 

Peixoto de Azevedo-MT

FINALIDADE: CITAÇÃO do(a) denunciado(a), acima indicado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, para responder à acusação, por 

escrito, no prazo de 10 (dez) dias, podendo arguir preliminares e alegar 

tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, 

especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as 

e requerendo sua intimação, quando necessário.

RESUMO DA INICIAL: O Ministério Público Estadual, com base no IP 

154/2014/DMPJCPA/MT, ofereceu denúncia contra o acusado como 

incurso na pena do artigo 121,§ 2, incisos II e IV do Código Penal, 

requerendo sua submissão ao devido processo legal para, ao final, ser 

condenado nos termos da lei. Consta no referido Inquérito que no dia 

11/07/2014, por volta das 09h:25min, no Garimpo do Pedro, na Fazenda 

Três Corações, às margens da BR 163, Zona Rural de Peixoto de 

Azevedo, o acusado agindo com animus necandi, matou Reginaldo dos 

Santos Cirqueira por motivo fútil e mediante recurso que tornou impossível 

a defesa da vítima.

DECISÃO/DESPACHO: “VISTO. O representante do MINISTÉRIO PÚBLICO 

ESTADUAL ofereceu denúncia em face de PEDRO LUIZ DOS SANTOS 

como incurso nas sanções descritas nos termos do artigo 121, §2º, II a IV 

do Código Penal. (...) Com efeito, há nos autos prova da materialidade do 

crime imputado ao denunciado, assim como indícios de que foi ele o autor 

do delito, inexistindo qualquer razão de rejeição da denúncia (artigo 395 do 

Código de Processo Penal. (...) Isto posto, RECEBO a denúncia ofertada 

contra o acusado. Na sequência, determino as seguintes providências: a) 

Cite-se o denunciado para responder a acusação, por escrito, no prazo 

de 10 (dez), conforme preconiza o art. 406 do Código de Processo Penal. 

Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo que 

interesse a sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário (art. 406, 

§§ 2º e 3º do Código de Processo Penal). Quando do cumprimento do 

mandado de citação, o Oficial de Justiça deverá indagar acerca da 

possibilidade do acusado constituir advogado. Não apresentada a 

resposta no prazo legal, ou se o acusado, citado, não constituir defensor, 

nomeio desde já o Defensor Público para patrocinar sua defesa devendo, 

inclusive, oferecer resposta a acusação, no prazo de 10 (dez) dias (art. 

408 do Código de Processo Penal). (...) Cumpra-se. Peixoto de 

Azevedo-MT, 18 de maio de 2015. CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO 

Juíza de Direito”.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, José Claret de Almeida 

Marques, Analista Judiciário, digitei.

Peixoto de Azevedo - MT, 25 de julho de 2018.

Irene Aparecida Fermino

Gestor(a) Judiciário(a)

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 34299 Nr: 586-10.2008.811.0023

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOMEPEL SORRISO MECANICA E PEÇAS 

LTDA, JOSE GERVACIO ZORDAN, LUIZ ZORDAN NETO, AMARO 

DOMINGOS SILVA SANTOS, CLAUNILSON BATISTA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA BEATRIZ CORREA DA 

COSTA S. SOARES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 586-10.2008.811.0023 código 34299

ESPÉCIE: EXECUÇÃO FISCAL PROCESSO DE EXECUÇÃO

PARTE REQUERENTE: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL

PARTE RÉQUERIDA: SOMEPEL SORRISO MECANICA E PEÇAS LTDA e 

JOSE GERVACIO ZORDAN e LUIZ ZORDAN NETO e AMARO DOMINGOS 

SILVA SANTOS e CLAUNILSON BATISTA DOS SANTOS

FINALIDADE 1: INTIMAÇÃO do(a) executado AMARO DOMINGOS SILVA 

SANTOS, CPF 563.284.513-34, atualmente em lugar incerto e não sabido, 

sobre a constrição bancária recaída sobre o valor de R$ 569,77, que 

estava depositado em conta bancária de sua titularidade, bem como para 

que, querendo, ofereça impugnação, no prazo de lei.

FINALIDADE 2: INTIMAÇÃO do(a) executado LUIZ ZORDAN NETO, CPF 

347.205.109-49, atualmente em lugar incerto e não sabido, sobre a 

constrição bancária recaída sobre o valor de R$ 143,09, que estava 

depositado em conta bancária de sua titularidade, bem como para que, 

querendo, ofereça impugnação, no prazo de lei.

DECISÃO/DESPACHO: Vistos etc.Tendo em vista que a parte executada, 

até o presente momento não quitou a dívida, bem como que o dinheiro tem 

preferência sobre os demais bens a ser penhorados, consoante ordem 

elencada no art. 11, da lei 6.830/80, DEFIRO O PEDIDO DE PENHORA 

ON-LINE. Contudo, consoante consulta realizada por esse Magistrado, 

BLOQUEIO RESTOU PARCIALMENTE PROCEDENTE, consoante 

comprovantes em anexo. Assim, efetivado o bloqueio com sucesso, que 

valerá como auto de penhora, intime-se a parte executada, podendo a 

mesma apresentar embargos no prazo de 30 (trinta) dias, nos estritos 

termos permissivos legais (lei n.º 6.830/80, art. 16). Apresentados 

embargos, certifique-se, intimando-se o exequente para se manifestar em 

igual prazo (art. 17, lei n.º 6.830/80). Não havendo embargos, 

certifique-se, procedendo a liberação do montante ao credor, 

manifestando-se o exequente, no prazo de 05 dias. Transcorrido o prazo 

sem manifestação, aguarde-se a localização de bens penhoráveis no 

arquivo provisório. Intimem-se. Cumpra-se expedindo o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, josé Claret de 
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Almeida Marques, Analista Judiciário, digitei.

Peixoto de Azevedo - MT, 24 de julho de 2018.

Irene Aparecida Fermino

Gestor(a) Judiciário(a)

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 78004 Nr: 1278-28.2016.811.0023

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMAR CELSO RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS

AUTOS Nº 1278-28.2016.811.0023 código: 78004

ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU(S): ADEMAR CELSO RAMOS

CITANDO: Denunciado(a): Ademar Celso Ramos, Cpf: 02670365159, Rg: 

1633963-0 SSP MT Filiação: Almir Moreira Ramos e Maria Aparecida 

Ramos, data de nascimento: 15/10/1986, brasileiro(a), natural de Alta 

Floresta-MT, solteiro(a), mergulhador, Endereço: Rua Paraíba Nº 51, 

Bairro: Cidade Alta, Cidade: Alta Floresta-MT

FINALIDADE: CITAÇÃO do réu acima qualificado, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para responder à acusação, por escrito, no prazo de 

10 (dez) dias, podendo arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à 

sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas 

pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua 

intimação, quando necessário.

RESUMO DA INICIAL: Denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual 

com base no IP 144/2016, segundo o qual, no dia 08/05/2016 o Réu 

ofendeu a integridade física de sua ex-companheira Kátia Narciso Silva.

DESPACHO/DECISÃO: Vistos, Trata-se de denúncia ofertada pelo 

Ministério Público em desfavor de ADEMAR CELSO RAMOS, imputando-lhe 

a prática do crime previsto no artigo 129, § 9º, do Código Penal, com as 

implicações da Lei nº 11.340/2006. Presentes os requisitos inseridos no 

artigo 41 do Código de Processo Penal, quais sejam: exposição dos fatos 

criminosos, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado, 

a classificação dos crimes e o rol de testemunhas e, ficando evidenciados 

a materialidade delitiva e os indícios de autoria, RECEBO A DENÚNCIA de 

fls. 5-6. Por consequência, com fundamento nos artigos 396, 396-A e 532 

do CPP, determino que o acusado seja CITADO pessoalmente para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, apresente resposta à acusação, podendo arguir 

preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar 

até 5 (cinco) testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, 

quando necessário. Na impossibilidade da sua intimação pessoal, 

providencie-se a citação por edital, com prazo de 15 (quinze) dias, nos 

termos do art. 361 do Código de Processo Penal. Quando do cumprimento 

do mandado de citação o Oficial de Justiça deverá indagar acerca da 

possibilidade de o acusado constituir advogado. Não apresentada a 

resposta no prazo legal, ou se citado, não constituir defensor, 

encaminhem-se os autos à Defensoria Pública para que patrocine a sua 

defesa, em respeito à disposição contida no § 2º do artigo 396-A do CPP. 

Junte-se aos autos a certidão de antecedentes criminais do denunciado, 

buscando-se os registros nesta Comarca. Determino, ademais, que sejam 

solicitadas informações sobre os antecedentes do acusado no Instituto de 

Identificação do Estado de Mato Grosso e ao Sistema Nacional de 

Informações Criminais (SINIC). Comunique-se o recebimento desta 

denúncia ao distribuidor criminal, ao Instituto de Identificação Estadual e 

Nacional, bem como à Delegacia de Polícia local. 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, José Claret de Almeida Marques, Analista 

Judiciário, digitei.

Peixoto de Azevedo - MT, 24 de julho de 2018.

Irene Aparecida Fermino

Gestor(a) Judiciário(a)

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 42202 Nr: 379-06.2011.811.0023

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PUBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISAQUE SANTOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA PAWELEC VIEIRA 

(PROMOTORA DE JUSTIÇA) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 30 DIAS

 AUTOS N.º 379-06.2011.811.0023 - código 42202

ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

PARTE REQUERENTE: JUSTIÇA PUBLICA

PARTE RÉ: ISAQUE SANTOS DA SILVA CPF: 04254782110, RG: 

2.304.162-5 SSP MT Filiação: Valdenito Joaquim da Silva e Divina Claro dos 

Santos, data de nascimento: 16/11/1990, brasileiro(a), natural de 

Cuiabá-MT, convivente, soldador, Endereço: Rua 1º de Outubro, Nº 143, 

Bairro: Mãe de Deus, Cidade: Peixoto de Azevedo-MT.

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 07/04/2014.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte RÉ acima qualificada, atualmente em 

lugar incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos 

e a seguir transcrita.

 SENTENÇA: VISTO. Nesta sessão extraordinária do Tribunal do Júri da 

Comarca de Peixoto de Azevedo-MT, foi submetido a julgamento pelo 

Conselho de Sentença o acusado ISAQUE SANTOS DA SILVA denunciado 

pela prática do crime de homicídio qualificado tentado (art. 121, II e IV c/c 

artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal) contra a vítima CLEIDE 

MARTINS PAVÃO, fato ocorrido no dia 11 de julho de 2010. A denúncia foi 

recebida em 25 de março de 2011 (fl.41). Citado (fls.45), o acusado 

apresentou resposta acusação através da Defensoria Pública (fls.50). 

Designada audiência de instrução e julgamento, foi ouvida a vítima Cleide 

Martins Pavão e a testemunha Ducléia Costa de Moura (fl.77/79). Ao final, 

o acusado foi interrogado (fl.98/100). Memoriais escritos da Promotoria de 

Justiça pela pronúncia do acusado como incurso nas sanções dos artigos 

121, §2º, II e IV c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal porque 

comprovada a materialidade e a existência suficiente de indícios de autoria 

(fl.102/107). A Defensoria reservou o direito de apresentação de teses em 

plenário (fls.109-verso). Em 03/02/2015 o réu foi PRONUNCIADO como 

incurso nas penas do artigo 121, §2º, inciso II e IV, c/c artigo 14, inciso II, 

ambos do Código Penal (fls.110/114). Nesta data, submetido a julgamento 

perante o Tribunal do Júri Popular os jurados, por maioria de votos, 

reconheceram que o acusado ISAQUE SANTOS DA SILVA cometeu de 

fato o delito previsto no art.121, §2º II e IV, c/c art.14, II todos do Código 

Penal. III - DISPOSITIVO: Ante o exposto, atento a decisão soberana dos 

jurados, CONDENO o acusado ISAQUE SANTOS DA SILVA, brasileiro, 

solteiro, portador da CIRG sob nº2304162-5/SSP-MT, inscrito no CPF nº 

042.547.821-10, filho de Valdemiro Joaquim da Silva e Divina Claro dos 

Santos, nascido em 16/11/1990, natural de Cuiabá/MT pela prática do 

crime descrito no art.121, § 2º, incisos II e IV c/c artigo 14, inciso II, todos 

do Código Penal. (...) ACOLHO OS PRESENTES EMBARGOS, 

CONCEDENDO-LHES EFEITOS INFRINGENTES para modificar a sentença 

de fl.198-200 e proceder a nova dosimetria da pena, com observância da 

atenuante da menoridade, que passará a ser a seguinte: DOSIMETRIA: 

Consoante as prescrições do artigo 59, passo a dosimetria da pena. 

Culpabilidade a conduta do réu se mostrou ordinária para delitos da 

espécie, não havendo fundamentos para aumento da pena; antecedentes 

o réu possui antecedentes – Executivo de Pena Código nº70129; conduta 

social e personalidade não há elementos suficientes para aferir diante da 

ausência de estudos sociais e laudos por profissionais da área médica 

específica; o motivo fútil, todavia, serve como qualificadora, não podendo 

ser aplicado nesta fase sob pena de bis in idem; circunstâncias, presente 

o recurso que dificultou a defesa da vítima, reconhecido pelo Conselho de 

Sentença, fundamento de aumento da pena base, consistente em segurar 

a vítima pelos cabelos e desferir os golpes de arma branca; as 

consequências foram típicas do crime em questão, além do mais, não há 

provas de que houve sequelas ou perdas motoras em razão das lesões 

efetuadas; não há evidencias de que o comportamento da vítima contribuiu 

com sua conduta do denunciado para o delito. À vista dessas 

circunstâncias analisadas individualmente, impõe-se uma resposta penal 

condizente com a exigência da necessidade e suficiente para reprovação 

e prevenção do crime, consoante determinam os dispositivos norteadores 
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de aplicação da reprimenda legal. Desta forma, considerando a existência 

de antecedentes e circunstâncias agravantes para o delito de homicídio 

qualificado tentado, reconhecido pelo Conselho de Sentença, FIXO A 

PENA-BASE ACIMA NO MÍNIMO LEGAL, EM 16 (DEZESSEIS) ANOS DE 

RECLUSÃO. 1.2 - Circunstâncias legais: Presente a atenuante da 

confissão prevista no artigo 65, III, “d”, do Código Penal, razão que reduzo 

a pena em 1 (um) ano, e atenuante da menoridade prevista no artigo 65, I 

do Código Penal, que reduzo 1 (um) ano, RESTANDO 14 (QUATORZE 

ANOS) DE RECLUSÃO. Como causa de diminuição de pena deve ser 

levada em conta a tentativa (art.14, II CP). A vítima foi atingida por 2 (dois) 

golpes de arma branca - nas costas, que lhe ocasionaram as lesões 

descritas no e laudo de corpo de delito. Ou seja, o crime não chegou nem 

próximo da consumação, porque o laudo pericial não indicou risco de 

morte tão pouco lesões em órgãos vitais ou paralização das atividades 

cotidianas da vítima. Em virtude de tais aspectos, reduzo a pena em dois 

terços – 9 (NOVE) ANOS E 3 (TRÊS) MESES DE RECLUSÃO. Inexistem 

circunstâncias agravantes. Na terceira e última fase também não verifico a 

existência de causas de aumento de pena e diminuição da pena. Assim, 

fica o réu definitivamente condenado pelo crime de homicídio qualificado 

tentado praticado contra a vítima Cleide Martins Pavão, à pena de 04 

(QUATRO) ANOS E 9 (NOVE) MESES DE RECLUSÃO. (...) A DETRAÇÃO 

PENAL Deixo de realizar a detração, considerando que o denunciado não 

foi preso durante a instrução processual. DA INDENIZAÇÃO MÍNIMA: O 

artigo 387 do CPP determina que o Juiz ao proferir a sentença 

condenatória fixe um valor mínimo para a reparação dos danos causados 

pela infração, considerando os prejuízos sofridos pela vítima. Não é o 

caso dos autos. Sendo assim, deixo de fixar valor mínimo para 

indenização. CONCLUSÃO: Isento o réu do pagamento das custas e 

despesas processuais, porque demonstrou não possuir condições de 

constituir advogado e foi assistido pela Defensoria Pública do Estado de 

Mato Grosso. Com o trânsito em julgado: a) lance-se seu nome no rol dos 

culpados; b) expeça-se guia de execução provisória; c) comunique-se o 

resultado da sentença ao Cartório Distribuidor, Delegacia de Polícia de 

origem do inquérito policial, Institutos de Identificações Criminais Estadual e 

Federal, INFOSEG e ao Tribunal Regional Eleitoral (CNGC – 1.3.7 – XI). - Eu, 

José Claret de Almeida Marques, Analista Judiciário, digitei.

 Peixoto de Azevedo - MT, 24 de julho de 2018.

Irene Aparecida Fermino

Gestor(a) Judiciário(a)

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 4381 Nr: 877-88.2000.811.0023

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANE AUGUSTA NASSAR - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSVALDO ANTONIO DE LIMA - 

OAB:212

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

 PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS DIAS

AUTOS N.º 877-88.2000.811.0023 - código 4381

ESPÉCIE: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: Fazenda Nacional

PARTE REQUERIDA: ROSANE AUGUSTA NASSAR - ME

INTIMANDO(A, S): Recorrido(a): Rosane Augusta Nassar - Me, CNPJ: 

01868124000156, brasileiro(a), Endereço: Rua dos Cajueiros, Nº 1085, 

Bairro: Centro, Cidade: Guarantã-MT.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 580,84 A ATUALIZAR, no prazo de 5 (CINCO) 

DIAS, contados da expiração do prazo do presente edital, sob pena de 

PROTESTO/INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, conforme dispõe os 

provimentos 40/2014 e 88/2014 da CGJ, sem prejuízo das devidas 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na forma determinada 

na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Eu, josé Claret de Almeida Marques, digitei.

 Peixoto de Azevedo - MT, 24 de julho de 2018.

Irene Aparecida Fermino

Gestor(a) Judiciário(a)

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 90589 Nr: 1691-70.2018.811.0023

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PHPR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 30 DIAS DIAS

AUTOS Nº 1691-70.2018.811.0023 código: 90589

ESPÉCIE: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

RÉU(S): PEDRO HENRIQUE PAIVA RODRIGUES

INTIMANDO: Indiciado(a): Pedro Henrique Paiva Rodrigues Filiação: , 

brasileiro(a), solteiro(a), Endereço: Rua Colibri, S/nº, Bairro: Mãe de Deus, 

Cidade: Peixoto de Azevedo-MT, atualmente em lugar incerto e não sabido.

OFENDIDA: DEBORA DOS SANTOS AIVI

FINALIDADE: INTIMAR o agressor (?), acima qualificado, quanto à 

aplicação das medidas de proteção que obrigam o agressor, com fulcro no 

artigo 22, III, alíneas “a”, “b”, “c”, da Lei nº 11.340/2006, consistentes em:

•Proibição de aproximar-se da ofendida, seus familiares e das 

testemunhas, mantendo limite mínimo de distância de 200 (duzentos) 

metros;

•Proibição de contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por 

qualquer meio de comunicação;

•Proibição de frequentar a residência e o local de trabalho da ofendida, a 

fim de preservar-lhe a integridade física e psicológica.

DECISÃO/DESPACHO: “Cuida-se de pedido de aplicação de medidas 

protetivas em favor de DEBORA DOS SANTOS AIVI, alegada vítima do 

crime de ameaça, praticado em situação de violência doméstica por 

PEDRO HENRIQUE PAIVA RODRIGUES.Afirma a requerente QUE conviveu 

maritalmente com PEDRO HENRIQUE PAIVA RODRIGUES, por 

aproximadamente 09 (nove) meses; QUE desse relacionamento está 

gestante de 06 (seis) meses; QUE há 01 (um) mês resolveu terminar o 

relacionamento com PEDRO; QUE PEDRO não está aceitando o fim do 

relacionamento; QUE há 03 (três) meses PEDRO decidiu ir trabalho no 

estado do Pará; QUE PEDRO começou a mandar mensagens de texto do 

número 066-98125-0024 para o contato telefônico 066-99683-2765 

pertencente a declarante; QUE nas mensagens de texto PEDRO começou 

a ameaçar a declarante, dizendo: “Se eu te ver com outra pessoa, a 

pessoa vai andar pouco”; QUE tem medo que PEDRO cumpra as ameaças, 

pois o mesmo retornou recentemente para Peixoto de Azevedo/MT; QUE 

PEDRO disse para a declarante que vai embora no dia 08/05/2018 e por 

esse motivo tem medo que PEDRO faça algum mal e vá embora; QUE 

PEDRO liga constantemente para a declarante; QUE não quer manter 

nenhum contato com o mesmo; QUE deseja receber medidas protetivas 

(...) ”.Os fatos foram registrados em boletim de ocorrência em 07/5/2018 

do qual se extrai que a vítima comunicou à polícia tudo o quanto aqui se 

relatou.Acompanhou o pedido o boletim de ocorrência registrado pela 

vítima e cópia do CPF.É o relato do essencial.Fundamento e 

decido.Registre-se, inicialmente, que entre todos os tipos de violência 

existentes contra a mulher, aquela praticada no ambiente familiar é uma 

das mais cruéis e perversas, seja qual for o grau de parentesco entre os 

envolvidos.A narrativa constante dos autos denota clara situação de risco 

a que foi exposta a requerente, visto que o indiciado revela conduta 

ameaçadora contra sua ex-companheira, sendo um dos motivos o 

inconformismo do requerido com o término do relacionamento.Portanto, no 

caso em discussão, verifico a presença de elementos a autorizar a 

atuação estatal e a tutela jurisdicional no sentido de garantir a integridade 

física e psíquica da vítima, a ser realizada por intermédio de instrumentos 

próprios para coibir a concretização dos riscos que está sofrendo.À vista 

do que foi relatado, está configurada a situação de iminente risco de nova 

ameaça ou até mesmo violência física.Diante de tais fatos, entendo que as 

ameaças e lesões supostamente praticadas pelo requerido, nestas 

circunstâncias fáticas – considerando as características da cognição 

sumária própria das tutelas de urgência – são claros indicativos do risco 

de lesão à integridade física e psíquica da vítima e de seus familiares, o 

que justifica a proibição do agressor em se aproximar ou manter contato 

com os mesmos.Neste ponto, é importante frisar que a palavra da vítima 

em crimes cometidos no âmbito doméstico e familiar é de suma 
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importância, já que, em regra, a violência ocorre, na maioria das vezes, 

dentro do próprio âmbito familiar, sem prova testemunhal. Nesse 

sentido:“APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR 

CONTRA A MULHER – DELITO DE AMEAÇA E VIAS DE FATO 

PERPETRADO CONTRA A EX-COMPANHEIRA – SENTENÇA 

CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DO RÉU – PLEITO À ABSOLVIÇÃO – 

ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – PRETENSÃO SEM 

AMPARO NOS AUTOS – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – 

PALAVRA SEGURA DA VÍTIMA EM HARMONIA COM OUTROS 

ELEMENTOS – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO.Deve 

ser mantida a sentença condenatória quando a materialidade e a autoria 

do crime restar comprovada pelos depoimentos da vítima e demais provas 

nos autos, ainda mais em se tratando de crime que envolve violência 

doméstica e familiar contra a mulher, em que a palavra da vítima se 

reveste de maior força probatória. (Apelação Criminal nº 122.516/2015, 

Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, Julgado 

em 18/11/2015, Publicado no DJE 27/11/2015).”Assim, configurada a 

hipótese de violência doméstica (artigo 5º, inciso III e artigo 7º, inciso II, da 

Lei nº 11.340/2006), bem como a imperiosa necessidade de aplicação de 

medidas de proteção à ofendida, o deferimento do presente pedido é 

necessário, a fim de resguardar a incolumidade física e psíquica da 

requerente.Diante do exposto, nos termos do artigo 22 da denominada Lei 

Maria da Penha (Lei n.º 11.340/2006) concedo à ofendida as medidas 

postuladas, e aplico imediatamente ao ofensor PEDRO HENRIQUE PAIVA 

RODRIGUES, as seguintes medidas de urgência:1) proibição do agressor 

de aproximar da ofendida e de seus familiares e testemunhas, fixando o 

limite mínimo de distância de 200 (duzentos metros) entre estes e o 

agressor; 2) proibição de contato com a ofendida, seus familiares e 

testemunhas por qualquer meio de comunicação; 3) proibição de 

frequentar a residência da ofendida, dos seus familiares e o seu trabalho, 

a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida; 4) 

Afastamento do lar, domicílio ou local de convivência;Em relação ao pedido 

de aplicação ao ofensor de suspensão da posse ou restrição do porte de 

armas, não há como deliberar a respeito, haja vista que não foi informado 

pela vítima se PEDRO HENRIQUE PAIVA RODRIGUES possui autorização 

para a posse ou porte de arma de fogo. Assim, a proibição de tal conduta 

já está tipificada como crime pelo legislador e dela ninguém pode alegar o 

desconhecimento.Intime-se a requerente/vítima pessoalmente desta 

decisão, cientificando-a de que, caso PEDRO HENRIQUE PAIVA 

RODRIGUES descumpra qualquer das medidas acima impostas, deverá 

procurar imediatamente a Delegacia de Polícia ou mesmo o Fórum local 

para a adoção das medidas pertinentes.Intime-se o requerido, 

pessoalmente, cientificando-o de que o descumprimento de quaisquer 

dessas medidas ensejará a decretação de sua prisão preventiva (artigo 

20 da Lei nº 11.340/2006 e artigo 313, inciso III, do CPP). Caso não seja 

encontrado, intime o requerido por edital. Insta consignar que as medidas 

protetivas ora determinadas podem ser revistas a qualquer momento, bem 

como, outras poderão ser aplicadas, previstas na legislação em vigor, 

sempre que a segurança da ofendida ou as circunstâncias o exigirem (Lei 

nº. 11.340/2006, art. 22, § 1º).Cientifique-se a Autoridade Policial e a 

Polícia Militar de Peixoto de Azevedo.Nos termos do artigo 18, inciso III, da 

Lei nº 11.340/2006, encaminhem-se os autos ao Ministério Público para 

que tome ciência desta decisão.Servirá a presente decisão como 

mandado, ante a urgência que o caso requer.”

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, José Claret de Almeida 

Marques, digitei.

Peixoto de Azevedo - MT, 24 de julho de 2018.

Irene Aparecida Fermino

Gestor(a) Judiciário(a)

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 85729 Nr: 2701-86.2017.811.0023

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEOVANE AGUIAR RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

 PRAZO: 30 DIAS DIAS

AUTOS N.º 2701-86.2017.811.0023 - código 85729

ESPÉCIE: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

PARTE REQUERENTE: ALDAIZA PEREIRA DE OLIVEIRA

PARTE REQUERIDA: GEOVANE AGUIAR RODRIGUES

INTIMANDO(A, S): Requerente/Vítima: Aldaíza Pereira de Oliveira, CPF: 

05848453160, RG: 26705753 MT Filiação: Dair Inácio de Oliveira e 

Almerinda Pereira Baptista de Oliveira, data de nascimento: 12/02/1996, 

brasileiro(a), natural de Cassilândia-Ms, convivente.

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 15/08/2017

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA VÍTIMA, acima qualificada, atualmente em 

lugar incerto e não sabido, dos termos da decisão que indeferiu o pedido 

de aplicação de medidas protetivas em seu favor, proferida nos autos e a 

seguir resumida.

 SENTENÇA: “Vistos (...) Decido. Examinando a situação trazida ao meu 

conhecimento verifico que o pedido de aplicação de medidas protetivas em 

favor de ALDAIZA PEREIRA DE OLIVEIRA não merece prosperar. Isso 

porque não está configurada situação envolvendo violência doméstica 

contra mulher. Explico: A requerente relatou que Geovane Aguiar 

Rodrigues residiu em sua casa, no entanto, as supostas ameaças 

sofridas teriam ocorrido quando o requerido já não mais convivia com 

Aldaíza. Consta no Boletim de Ocorrência que a Polícia Militar efetuou a 

prisão de Geovane na Serralheria, local onde estava residindo. (...) Desta 

feita, não resta evidenciada a ocorrência de violência doméstica. Anote-se 

que o artigo 5º da Lei nº 11.340/2006 disciplina as situações de violência 

doméstica e familiar contra a mulher, veja-se: “Art. 5º Para os efeitos 

desta Lei, configura 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: (Vide 

Lei complementar nº 150, de 2015) I - no âmbito da unidade doméstica, 

compreendida como o espaço de convívio permanente de pessoas, com 

ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas; II - no 

âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por 

indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços 

naturais, por afinidade ou por vontade expressa;III - em qualquer relação 

íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a 

ofendida, independentemente de coabitação. Parágrafo único. As relações 

pessoais enunciadas neste artigo independem de orientação sexual. (...) 

A situação trazida ao meu conhecimento não se enquadra em nenhuma 

das hipóteses legais, motivo pelo qual INDEFIRO o pedido de aplicação de 

medidas protetivas com base na Lei Maria da Penha. No entanto, poderá a 

vítima buscar outros meios de proteção contra o requerido, bem como o 

Ministério Público poderá pleitear na esfera criminal a aplicação de 

medidas cautelares ao requerido”.

 Eu, José Claret de Almeida Marques, digitei.

 Peixoto de Azevedo - MT, 24 de julho de 2018.

Irene Aparecida Fermino

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 76804 Nr: 524-86.2016.811.0023

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP.DE CRED.DE LIVRE ADM.DE ASSOC. NORTE 

MATOGROSSENSE-SICREDI NORTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAKSON MOREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO

 PRAZO: 30 dias DIAS

AUTOS N. 524-86.2016.811.0023

AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

EXEQÜENTE(S): COOP.DE CRED.DE LIVRE ADM.DE ASSOC. NORTE 

MATOGROSSENSE-SICREDI NORTE MT

EXECUTADO(A,S): JAKSON MOREIRA DOS SANTOS

CITANDO(A,S): Executado(a): Jakson Moreira dos Santos, Cpf: 
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55919537949, Rg: 7843658 SSP MT Filiação: brasileiro(a), solteiro(a), 

empresário, Endereço: Rua Porto Alegre, Nº 8, Bairro: Bela Vista, Cidade: 

Peixoto de Azevedo-MT

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 02/03/2016

VALOR DO DÉBITO: R$ 289.833,80 A ATUALIZAR

 FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(a,s) acima qualificado(a,s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 03 (três) dias, contados da expiração do 

prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

RESUMO DA INICIAL: O exequente maneja ação de execução de titulo 

extrajudicial em desfavor dos executados, acima qualificados, com o 

objetivo de receber a importância de R$ 289.833,80 (a atualizar) oriunda 

de cédula de crédito bancário nº B01230706-6, requerendo a citação dos 

executados para que no prazo de 3 (três) dias (art. 652 do CPC) paguem 

a importância atualizada e seus consectários legais

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(a,s) o(a, s) executado(a,s) de 

que, aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 15 (quinze) dias para 

opor(oporem) embargos. Eu, José Claret de Almeida Marques, digitei.

 Peixoto de Azevedo - MT, 24 de julho de 2018.

Irene Aparecida Fermino

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 75524 Nr: 3294-86.2015.811.0023

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP.DE CRED.DE LIVRE ADM.DE ASSOC. NORTE 

MATOGROSSENSE-SICREDI NORTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO FRANCISCO DE OLIVEIRA, 

VANDERLEI VALANDRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO

 PRAZO: 15 DIAS DIAS

AUTOS N. 3294-86.2015.811.0023

AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

EXEQÜENTE(S): COOP.DE CRED.DE LIVRE ADM.DE ASSOC. NORTE 

MATOGROSSENSE-SICREDI NORTE MT

EXECUTADOS: CLAUDIO FRANCISCO DE OLIVEIRA e VANDERLEI 

VALANDRO

CITANDO(A,S): Executados(as):

1. Claudio Francisco de Oliveira, CPF: 00387406131, RG: 15567753 SSP 

MT Filiação: , brasileiro(a), divorciado(a), administrador, Endereço: Av. 

Principal (Agro Solo) Zona Rural, Bairro: União do Norte, Cidade: Peixoto 

de Azevedo-MT

2. Vanderlei Valandro, CPF: 42933471191 Filiação: , brasileiro(a), 

casado(a), produtor agropecuário, Endereço: Avenida Brasil, 111, Cidade: 

Peixoto de Azevedo-MT

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 23/11/2015

VALOR DO DÉBITO: R$ 3.628,79 A ATUALIZAR

 FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(a,s) acima qualificado(a,s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 03 (três) dias, contados da expiração do 

prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

RESUMO DA INICIAL: O exequente maneja ação de execução de titulo 

extrajudicial em desfavor dos executados, acima qualificados, com o 

objetivo de receber a importância de R$ 3.628,79 (a atualizar) oriunda de 

cédula de crédito bancário nº B31231040-2, requerendo a citação dos 

executados para que no prazo de 3 (três) dias (art. 652 do CPC) paguem 

a importância atualizada e seus consectários legais

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(a,s) o(a, s) executado(a,s) de 

que, aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 15 (quinze) dias para 

opor(oporem) embargos. Eu, José Claret de Almeida Marques, digitei.

 Peixoto de Azevedo - MT, 24 de julho de 2018.

Irene Aparecida Fermino

Gestor(a) Judiciário(a)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 19447 Nr: 2026-80.2004.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMERCIAL AGRICOLA PRODUTIVA LTDA, ODAIR 

TIRITAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELLER ARMAZENS GERAIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO PEDRO DE MORAES - 

OAB:3040

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADOLFO GONÇALVES 

MARTINS FILHO - OAB:31644 SP 12304

 FINALIDADE: intimar o advogado da parte autora, para impulsionar o 

processo promovendo os atos e diligências que lhe incumbir, no prazo de 

5 dias, sob pena de extinção do processo com fundamento no art. 485, III 

e §1º do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 91856 Nr: 2535-20.2018.811.0023

 AÇÃO: Liberdade Provisória com ou sem fiança->Liberdade->Medidas 

Garantidoras->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: EDILSON DE SOUZA PASSOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS ARRAIS CORREA - 

OAB:19.128

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: intimar o advogado do indicado acerca da decisão em 

resumo transcrita: Vistos. (...) Diante do exposto e com fundamento nos 

artigos 310, inciso III, c/c artigo 282 e 321, todos do Código de Processo 

Penal, CONCEDO LIBERDADE PROVISÓRIA a EDILSON DE SOUZA 

PASSOS, se por outro motivo não estiver preso, mediante a aplicação das 

seguintes medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP: a) 

Comparecer mensalmente ao Juízo da Comarca de Peixoto de 

Azevedo/MT, local onde reside, para informar e justificar suas atividades; 

b) Comparecer, sempre que intimado, a todos os atos processuais, tanto 

perante a Autoridade Policial, como em Juízo; c) Não mudar de sua 

residência sem informar o novo endereço ao Juízo; d) Não se ausentar de 

sua Comarca, por mais de 15 (quinze) dias, sem comunicar em Juízo o 

local onde poderá ser encontrado; e) Proibição de frequentar bares, 

festas e congêneres, enquanto durar o processo; f) Recolher-se em sua 

residência das 19h00min de um dia às 06h00min do dia seguinte, salvo se 

estiver comprovadamente estudando ou trabalhando neste período, 

situação essa que deverá ser comunicada ao Juiz; g) Prestar fiança no 

valor de R$ 1.908,00 (um mil, novecentos e oito reais), equivalente a 2 

(dois) salários mínimos.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 9228 Nr: 84-28.1995.811.0023

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELENA MARTELI ARAUJO, AUTO POSTO 

PONTO CERTO, OSMUNDO DELLA VEDOVA DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 84-28.1995.811.0023 - código 9228

ESPÉCIE:  Execução de Tí tu lo  Jud ic ia l ->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: ESTADO DE MATO GROSSO

PARTE REQUERIDA: OSMUNDO DELLA VEDOVA DE ARAUJO e Outros.

 INTIMANDO(S): Requerido(s): Osmundo Della Vedova de Araújo, Cpf: 

28205715904 Filiação: Geraldo Vieira de Araújo e Luiza Della Vedova de 
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Araújo, brasileiro(a), natural de Maringá-PR, Endereço: Rua Pres. Joao 

Batista Figueiredo, 118, Bairro: Centro, Cidade: Peixoto de Azevedo-MT

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, sobre a constrição bancária recaída sobre o valor de 

R$ 6.917,78(seis mil novecentos e dezessete reais e setenta e oito 

centavos), que estavam depositados em conta bancária de suta 

titularidade, bem como para que, querendo, ofereça impugnação no prazo 

de lei.

 Eu, Josélio Fernandes Luna - Técnico Judiciário, digitei.

 Peixoto de Azevedo - MT, 23 de julho de 2018.

Úrsula Neta Torres Mourão Barbosa

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 66049 Nr: 3346-53.2013.811.0023

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI CENTRO NORTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAMARGO E CERNECK CAMARGO LTDA-ME, 

MARCIEL APARECIDO CAMARGO, ANA PAULA CERNECK CAMARGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS FELIPE LAMMEL - 

OAB:7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar o(a) advogado(a) da parte exequente para que 

indique bens penhoráveis do Executado, no prazo de 5 (cinco) dias, sob 

pena de suspensão do feito, na forma do art. 40, da Lei nº. 6.830/80 c/c 

art. 921, III, do CPC. (penhora on line parcialmente positiva, fls. 137/139).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 66353 Nr: 261-25.2014.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIMARA DE ALMEIDA, ADAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: intimar o(a) advogado(a) da parte autora, para trazer aos 

autos conta de sua titularidade, para transferência de valores, no prazo 

de lei.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 29183 Nr: 851-46.2007.811.0023

 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: DIBENS LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEMILTOM SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - OAB:11340-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IRINEU PAIANO FILHO - 

OAB:6097/A

 FINALIDADE: intimar o(a) advogado(a) da parte requerida, que foi 

bloqueada através do Bacen-Jud, a importância de R$ 38.504,55(trinta e 

oito mil quinhentos e quatro reais e cinquenta e cinco centavos), em conta 

bancária de sua titularidade, para querendo apresentar embargos no 

prazo de 30(trinta) dias, nos estritos termos permissivos legais (Lei nº 

6.830/80), art. 16.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 68461 Nr: 2072-20.2014.811.0023

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VICENTE OLIVEIRA MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIOVANNE GOMES ARAÚJO - 

OAB:19.911-0, IRINEU PAIANO FILHO - OAB:6097/A

 FINALIDADE: intimar os advogados de defesa, para no prazo legal, 

apresentar as razões ao recurso de apelação interposto.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 87638 Nr: 4052-94.2017.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOURIVAL DA CONCEIÇÃO GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA 

DUARTE - OAB:19063

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: intimar o advogado da parte autora, para no prazo de lei, se 

manifestar quanto ao documento juntado às fls. 26.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 84155 Nr: 1649-55.2017.811.0023

 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: OSEIAS TOMIM DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO FERREIRA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDEMAR SOUZA SANTOS - 

OAB:22516/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar o(a) advogado(a) da parte autora para efetuar o 

pagamento de 1(uma) diligência do senhor Oficial de Justiça, na zona 

rural, PA cachimbo São José da União, no prazo de 10(dez) dias, mediante 

guia de recolhimento padrão disponível no site do Tribunal de Justiça – 

www.tjmt.jus.br, emissão de guias on line – diligências e/ou 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, para cumprimento do mandado de 

citação, com posterior remessa do comprovante aos autos.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000506-77.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CENTENARO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA CLAUDIA SILVA POLICARPO OAB - MT20841/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CERQUEIRA & TOMINAGA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do processo: Processo: 1000506-77.2018.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 31.480,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PETIÇÃO (241). Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: LUIZ CENTENARO Parte Ré: 

REQUERIDO: CERQUEIRA & TOMINAGA LTDA - ME Senhor(a): MARIA 

CLAUDIA SILVA POLICARPO Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, 

na qualidade de advogada do Reclamante, nos termos do processo acima 

indicado, por todo o conteúdo do despacho ao final transcrito ou cuja(a) 

cópia(s) segue(m) anexa(s), como parte(s) integrante(s) desta, para 

comparecer à audiência designada, para tentativa de conciliação, 

conforme dados abaixo. DADOS DA AUDIÊNCIA: Audiência de 

Preliminares CPC Art. 357 que se realizará no dia 11/09/2018, às 16:00, no 

Edifício do Fórum, sito no endereço ao final indicado. ADVERTÊNCIAS: 1. 

Não comparecendo à audiência designada, O FEITO SERÁ JULGADO 

EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO E O RCLAMANTE SERÁ 

CONDENADO AO PAGMANTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, COM 

FUNDAMENTO NO ARTIGO 51, I DA LEI 9.099/95. OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(s) intimando(s) comparecer(em) devidamente trajado(s) e 

portando documentos pessoais. PEIXOTO DE AZEVEDO, 30 de julho de 

2018. Atenciosamente, JOSE BARBOSA DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1030631/7/2018 Página 424 de 610



AZEVEDO E INFORMAÇÕES312028

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000183-09.2017.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

NIZETE TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA BRANDAO OAB - MT0013815A (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 PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do processo: Processo: 1000183-09.2017.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 12.000,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

NIZETE TEIXEIRA Parte Ré: REQUERIDO: OI S/A Senhor(a): LUCIANA 

BRANDÃO Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de 

ADVOGADA DA AUTORA, nos termos do processo acima indicado, por 

todo o conteúdo do despacho ao final transcrito, ou cuja(a) cópia(s) 

segue(m) anexa(s), como parte(s) integrante(s) desta carta, para no 

prazo legal de 5 (cinco) dias se manifestar quanto a manifestação da 

requerida, id: 13002902 PEIXOTO DE AZEVEDO, 30 de julho 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: 1000039-35.2017.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

DIONIZIO RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

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 PEIXOTO DE AZEVEDO MANDADO DE INTIMAÇÃO 

Dados do processo: Processo: 1000039-35.2017.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 524,21; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436)/[OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO FAZER]; Recuperando: 

Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: DIONIZIO RODRIGUES 

DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A O presente expediente tem por 

finalidade a intimação de Vossa Senhoria para CIÊNCIA da SENTENÇA 

exarada nos autos do processo abaixo identificado, em trâmite neste 

juizado, consignando que, nos termos do artigo 42 da Lei 9.099/95, o 

prazo para interpor recurso inominado é de 10 (dez) dias. OBSERVAÇÃO: 

O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema do PJE - 

Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. PEIXOTO DE AZEVEDO , 30 de julho 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: 1000101-41.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ MORAIS DA SILVA (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do processo: Processo: 1000101-41.2018.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 99,49; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

LUIZ MORAIS DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. 

Senhor(a): Amanda Barbara de Oliveira Sodre Procedo a INTIMAÇÃO de 

Vossa Senhoria, na qualidade de advogada da Requerida, nos termos do 

processo acima indicado, para cumprir integralmente o acordo celebrado 

entre as partes, ou seja, depositar o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais). 

PEIXOTO DE AZEVEDO, 30 de julho 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: 1000046-90.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO RIBEIRO DOMINGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS RENATA DAMASO DOS REIS UMENO OAB - MT15560/O 

(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 PEIXOTO DE AZEVEDO MANDADO DE INTIMAÇÃO 

Dados do processo: Processo: 1000046-90.2018.8.11.0023; Valor causa: 

0,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436)/[DIREITO DO CONSUMIDOR, CARTÃO DE CRÉDITO, 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: JOSE ROBERTO RIBEIRO DOMINGUES Parte Ré: 

REQUERIDO: BANCO ITAUCARD S/A O presente expediente tem por 

finalidade a intimação de Vossa Senhoria para CIÊNCIA da SENTENÇA 

exarada nos autos do processo abaixo identificado, em trâmite neste 

juizado, consignando que, nos termos do artigo 42 da Lei 9.099/95, o 

prazo para interpor recurso inominado é de 10 (dez) dias. OBSERVAÇÃO: 

O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema do PJE - 

Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. PEIXOTO DE AZEVEDO , 30 de julho 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: 1000046-90.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO RIBEIRO DOMINGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS RENATA DAMASO DOS REIS UMENO OAB - MT15560/O 

(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 PEIXOTO DE AZEVEDO MANDADO DE INTIMAÇÃO 

Dados do processo: Processo: 1000046-90.2018.8.11.0023; Valor causa: 

0,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436)/[DIREITO DO CONSUMIDOR, CARTÃO DE CRÉDITO, 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: JOSE ROBERTO RIBEIRO DOMINGUES Parte Ré: 

REQUERIDO: BANCO ITAUCARD S/A O presente expediente tem por 

finalidade a intimação de Vossa Senhoria para CIÊNCIA da SENTENÇA 
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exarada nos autos do processo abaixo identificado, em trâmite neste 

juizado, consignando que, nos termos do artigo 42 da Lei 9.099/95, o 

prazo para interpor recurso inominado é de 10 (dez) dias. OBSERVAÇÃO: 

O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema do PJE - 

Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. PEIXOTO DE AZEVEDO , 30 de julho 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: 1000052-97.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS DOMINGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS RENATA DAMASO DOS REIS UMENO OAB - MT15560/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO MANDADO DE INTIMAÇÃO 

Dados do processo: Processo: 1000052-97.2018.8.11.0023; Valor causa: 

0,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436)/[DIREITO DO CONSUMIDOR, BANCÁRIOS, 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: 

ANTONIO CARLOS DOMINGUES Parte Ré: REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO S.A. O presente expediente tem por finalidade a intimação de 

Vossa Senhoria para CIÊNCIA da SENTENÇA exarada nos autos do 

processo abaixo identificado, em trâmite neste juizado, consignando que, 

nos termos do artigo 42 da Lei 9.099/95, o prazo para interpor recurso 

inominado é de 10 (dez) dias. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema do PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. PEIXOTO DE 

AZEVEDO , 30 de julho 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: 1000052-97.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS DOMINGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS RENATA DAMASO DOS REIS UMENO OAB - MT15560/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO MANDADO DE INTIMAÇÃO 

Dados do processo: Processo: 1000052-97.2018.8.11.0023; Valor causa: 

0,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436)/[DIREITO DO CONSUMIDOR, BANCÁRIOS, 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: 

ANTONIO CARLOS DOMINGUES Parte Ré: REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO S.A. O presente expediente tem por finalidade a intimação de 

Vossa Senhoria para CIÊNCIA da SENTENÇA exarada nos autos do 

processo abaixo identificado, em trâmite neste juizado, consignando que, 

nos termos do artigo 42 da Lei 9.099/95, o prazo para interpor recurso 

inominado é de 10 (dez) dias. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema do PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. PEIXOTO DE 

AZEVEDO , 30 de julho 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: 1000053-82.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

ODAIR JOSE SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS RENATA DAMASO DOS REIS UMENO OAB - MT15560/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO MANDADO DE INTIMAÇÃO 

Dados do processo: Processo: 1000053-82.2018.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 10.107,60; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO CONSUMIDOR, BANCÁRIOS, 

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: ODAIR JOSE SILVA Parte Ré: REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO S.A. O presente expediente tem por finalidade a intimação de 

Vossa Senhoria para CIÊNCIA da SENTENÇA exarada nos autos do 

processo abaixo identificado, em trâmite neste juizado, consignando que, 

nos termos do artigo 42 da Lei 9.099/95, o prazo para interpor recurso 

inominado é de 10 (dez) dias. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema do PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. PEIXOTO DE 

AZEVEDO , 30 de julho 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: 1000053-82.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

ODAIR JOSE SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS RENATA DAMASO DOS REIS UMENO OAB - MT15560/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO MANDADO DE INTIMAÇÃO 

Dados do processo: Processo: 1000053-82.2018.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 10.107,60; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO CONSUMIDOR, BANCÁRIOS, 

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: ODAIR JOSE SILVA Parte Ré: REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO S.A. O presente expediente tem por finalidade a intimação de 

Vossa Senhoria para CIÊNCIA da SENTENÇA exarada nos autos do 

processo abaixo identificado, em trâmite neste juizado, consignando que, 

nos termos do artigo 42 da Lei 9.099/95, o prazo para interpor recurso 

inominado é de 10 (dez) dias. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema do PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. PEIXOTO DE 

AZEVEDO , 30 de julho 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
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010036-20.2017.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

JOCILENE PEREIRA SILVA (REQUERENTE)

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 PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do processo: Processo: 8010036-20.2017.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 364,84; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

JOCILENE PEREIRA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: OI S/A Senhor(a): 

ALEXANDRE MIRANDA LIMA Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, 

na qualidade de Advogado do Requerido, nos termos do processo acima 

indicado, por todo o conteúdo do despacho ao final transcrito, para no 

prazo legal de 5 (cinco) dias juntar aos autos comprovante de pagamento, 

R$ 2.000,00 (dois 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). (Cumprimento integral da sentença). Despacho/Decisão: 

Dispositivo. Pelo exposto, proponho: 01) julgar procedente os pedidos 

contidos na inicial para, com resolução de mérito, nos termos do artigo 

487, I, do Código de Processo Civil: a) declarar a inexistência do débito de 

R$ 364,84 (trezentos e sessenta e quatro reais e oitenta e quatro 

centavos); b) condenar a parte promovida pagar a parte promovente a 

quantia de R$ 2.000,00 (dois 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). Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. PEIXOTO DE AZEVEDO, 30 de 

julho 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: 8010081-58.2016.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO BARBOSA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(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 PEIXOTO DE AZEVEDO MANDADO DE INTIMAÇÃO 

Dados do processo: Processo: 8010081-58.2016.8.11.0023; 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: ANTONIO BARBOSA 

DOS SANTOS Parte Ré: REQUERIDO: OI 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 

I n o m i n a d o  n o  p r a z o  d e  1 0  ( d e z )  d i a s .  P r o c e s s o : 

8010081-58.2016.8.11.0023; 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, 30 de julho 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000775-49.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

GENADIR MARQUES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT0011702A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE PONTES E 

LACERDA Certidão de Tempestividade Certifico que a Contestação foi 

apresentada dentro do prazo legal. Nesse sentido, abro vista a parte 

autora para, caso queira, apresente impugnação. Ligia Magna Silva e 

Machado dos Reis Gestor(a) Judiciário(a) Substituta SEDE DO JUÍZO E 

INFORMAÇÕES: Av. Paraná 2598 - bairro São José - Pontes e Lacerda - 

CEP: 78250-000 TELEFONE: (65) 3266-8600

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001176-48.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA PENHA MARCIANO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT0011702A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE PONTES E 

LACERDA Certidão de Tempestividade Certifico que a Contestação foi 

apresentada dentro do prazo legal. Nesse sentido, abro vista a parte 

autora para, caso queira, apresente impugnação. Ligia Magna Silva e 

Machado dos Reis Gestor(a) Judiciário(a) Substituta SEDE DO JUÍZO E 

INFORMAÇÕES: Av. Paraná 2598 - bairro São José - Pontes e Lacerda - 

CEP: 78250-000 TELEFONE: (65) 3266-8600

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001169-56.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

GELZA MARIA RAMOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT0011702A (ADVOGADO)

PAMELA MORINIGO DE SOUZA OAB - MT0021802A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE PONTES E 

LACERDA Certidão de Tempestividade Certifico que a Contestação foi 

apresentada dentro do prazo legal. Nesse sentido, abro vista a parte 

autora para, caso queira, apresente impugnação. Ligia Magna Silva e 

Machado dos Reis Gestor(a) Judiciário(a) Substituta SEDE DO JUÍZO E 

INFORMAÇÕES: Av. Paraná 2598 - bairro São José - Pontes e Lacerda - 

CEP: 78250-000 TELEFONE: (65) 3266-8600

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 62302 Nr: 2643-26.2011.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alcir Borsatti Rufatto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Waldeci Leles Martins - 

OAB:4840-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Através da presente, informo ao advogado da parte autora, que os autos 

encontram-se desarquivados à disposição da parte.

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 25839 Nr: 886-07.2005.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, Rosângela 

Aparecida Resende Assunção

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anselmo Duarte Assunção, Espólio de 

Anselmo Duarte Assunção

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aldair Capatti de Aquino - 

OAB:OAB/MS 2.162-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALDAIR CAPATTI DE AQUINO 

- OAB:2162-B, ALDAIR CAPATTI DE AQUINO - OAB:OAB/MS2.162-B, 

Fausto Luiz Rezende de Aquino - OAB:11232, Juliano Souza 

Queiroz - OAB:7948/MT

 Através da presente, intimo a inventariante na pessoa de seu advogado 

para manifesta-se acerca da petição de fls.456.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 25839 Nr: 886-07.2005.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, Rosângela 

Aparecida Resende Assunção

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anselmo Duarte Assunção, Espólio de 

Anselmo Duarte Assunção

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aldair Capatti de Aquino - 

OAB:OAB/MS 2.162-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALDAIR CAPATTI DE AQUINO 

- OAB:2162-B, ALDAIR CAPATTI DE AQUINO - OAB:OAB/MS2.162-B, 

Fausto Luiz Rezende de Aquino - OAB:11232, Juliano Souza 

Queiroz - OAB:7948/MT

 Atenda-se ao MP.

Após, vistas ao MP.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 25839 Nr: 886-07.2005.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, Rosângela 

Aparecida Resende Assunção

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anselmo Duarte Assunção, Espólio de 

Anselmo Duarte Assunção

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aldair Capatti de Aquino - 

OAB:OAB/MS 2.162-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALDAIR CAPATTI DE AQUINO 

- OAB:2162-B, ALDAIR CAPATTI DE AQUINO - OAB:OAB/MS2.162-B, 

Fausto Luiz Rezende de Aquino - OAB:11232, Juliano Souza 

Queiroz - OAB:7948/MT

 Atenda-se ao MP.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 25839 Nr: 886-07.2005.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, Rosângela 

Aparecida Resende Assunção

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anselmo Duarte Assunção, Espólio de 

Anselmo Duarte Assunção

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aldair Capatti de Aquino - 

OAB:OAB/MS 2.162-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALDAIR CAPATTI DE AQUINO 

- OAB:2162-B, ALDAIR CAPATTI DE AQUINO - OAB:OAB/MS2.162-B, 

Fausto Luiz Rezende de Aquino - OAB:11232, Juliano Souza 

Queiroz - OAB:7948/MT

 Defiro o requerido.

Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 25839 Nr: 886-07.2005.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, Rosângela 

Aparecida Resende Assunção

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anselmo Duarte Assunção, Espólio de 

Anselmo Duarte Assunção

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aldair Capatti de Aquino - 

OAB:OAB/MS 2.162-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALDAIR CAPATTI DE AQUINO 

- OAB:2162-B, ALDAIR CAPATTI DE AQUINO - OAB:OAB/MS2.162-B, 

Fausto Luiz Rezende de Aquino - OAB:11232, Juliano Souza 

Queiroz - OAB:7948/MT

 Defiro o requerido (fls.442)

Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 25839 Nr: 886-07.2005.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, Rosângela 

Aparecida Resende Assunção

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anselmo Duarte Assunção, Espólio de 

Anselmo Duarte Assunção

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aldair Capatti de Aquino - 

OAB:OAB/MS 2.162-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALDAIR CAPATTI DE AQUINO 

- OAB:2162-B, ALDAIR CAPATTI DE AQUINO - OAB:OAB/MS2.162-B, 

Fausto Luiz Rezende de Aquino - OAB:11232, Juliano Souza 

Queiroz - OAB:7948/MT

 Atenda-se ao MP.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60841 Nr: 1181-34.2011.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CINIRA EZEQUIEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PAULO ROGERIO DE 

SOUZA E SILVA, para devolução dos autos nº 1181-34.2011.811.0013, 

Protocolo 60841, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1001262-19.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MERCIA CABRAL CUSTODIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIA MARIA DOS SANTOS TONHA ALVES OAB - MT0005278A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VERGILIO CUSTODIO SOBRINHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1001262-19.2018.8.11.0013. 

REQUERENTE: MERCIA CABRAL CUSTODIO REQUERIDO: VERGILIO 

CUSTODIO SOBRINHO Vistos. PROCESSEM-SE os autos em segredo de 

justiça, nos termos do artigo 189, II, do NCPC. Ante as razões 
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apresentadas, inclusive, com a juntada da declaração de hipossuficiência, 

DEFIRO os benefícios da gratuidade da justiça à parte requerente, 

ressalvada a possibilidade de impugnação/revogação, nos termos do art. 

99, §3°, do NCPC. Antes de prosseguir na atividade deste Juízo, deve-se 

ressaltar que a Justiça brasileira tem alçado novos caminhos no sentido 

de implementar e desenvolver mecanismos de solução de controvérsias, 

chamados de meios consensuais de conflito como mediação e a 

conciliação, visando assegurar a todos o direito à solução dos conflitos 

por meios adequados à sua natureza e peculiaridade. Neste sentido, foi 

recentemente implantado nesta Comarca a Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania – CEJUSC de forma a buscar, primordialmente, a 

conciliação entre as partes conflitantes. Desta feita, tratando-se de 

matéria que se amolda ao disposto no art. 2º da Ordem de Serviço nº 

3/2012 – NPMCSC, DETERMINO que os presentes autos sejam remetidos 

ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, para que seja 

realizada a tentativa de sessão de mediação a qual fica, desde já, 

designada para o dia 23 de outubro de 2018, às 14h00min. Na hipótese da 

sessão restar frutífera, COLHA-SE a manifestação do Ministério Público e, 

após, à conclusão para homologação. Para tanto, CITE(M)-SE e INTIME(M)

-SE o(s) requerido(s) para que compareça(m) à sessão de 

mediação/conciliação ora designada, consignando-se expressamente no 

mandado que o prazo de 15 (quinze) dias para o oferecimento de defesa 

será contado a partir do dia aprazado para a realização da sessão de 

mediação, caso as partes não se componham amigavelmente. Ofertada a 

contestação, INTIME(M)-SE o(s) autor (es), na pessoa de seu (sua) 

advogado (a) ou mediante remessa dos autos à Defensoria Pública, para 

ofertar impugnação no prazo legal. Após, VISTA ao Ministério Público. 

Cumpridas as etapas acima, façam os autos conclusos para saneamento 

ou julgamento antecipado do mérito. PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Pontes e Lacerda, 27 de julho de 

2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001252-72.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN SILVIO ALVES FONSECA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT0011702A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELINA ALVES DA FONSECA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1001252-72.2018.8.11.0013. 

REQUERENTE: ALAN SILVIO ALVES FONSECA REQUERIDO: MARCELINA 

ALVES DA FONSECA Vistos. CITE-SE e INTIME-SE o(a) interditando(a) 

para a audiência de entrevista, que designo para o dia 29 de agosto de 

2018, às 14h00min, nos termos do que dispõe o artigo 751, “caput”, do 

Novo Código Processual Civil, ADVERTINDO-O de que poderá impugnar o 

pedido, em 15 (quinze) dias, após a audiência de entrevista (art. 752 do 

NCPC). Em não havendo a constituição de advogado, NOMEIO a 

Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso para exercer a curatela 

especial do incapaz, nos termos do art. 752, §2º, c/c o art. 72, parágrafo 

único, ambos do NCPC. Outrossim, ante os fatos alegados e a 

documentação acostada aos autos, evidenciando que estado de saúde 

do(a) interditando(a) está a demonstrar a necessidade de ampará-la 

material e socialmente, NOMEIO como curador(a) provisório(a) o(a) Sr.(a) 

ALAN SILVIO ALVES FONSECA. NOTIFIQUE-SE o Ministério Público, nos 

termos do artigo 752, §1º, do NCPC. INTIME-SE o(a) curador(a) 

provisório(a) do encargo que lhe fora conferido. OFERECIDA a 

impugnação ao pedido inicial, nos termos do artigo 753 do NCPC, 

DETERMINO a realização de exame médico psiquiátrico no(a) 

interditando(a), para o qual NOMEIO o Dr. REINALDO PRESTES NETO, 

CRM/MT 5329, com endereço na Rua Pelotas, nº 7, Quadra 05, Bairro CPA 

I, CEP 78.055-100, na cidade de Cuiabá/MT, telefone (065) 98117-0025 / 

3641-7100 / 98444-2744, “e-mail” reiprestes@hotmail.com , o qual deverá 

ser intimado acerca da nomeação levada a efeito, independentemente de 

compromisso, e deverá exercer escrupulosamente o encargo, devendo 

responder os quesitos formulados pelas partes e apresentar outras 

considerações que entender pertinentes, contando, a partir da realização 

do exame, com o prazo de 30 (trinta) dias para a entrega do laudo (art. 

465, “caput”, c/c o art. 466, “caput”, ambos do NCPC). ARBITRO os 

honorários periciais em R$ 1.000,00 (mil reais), os quais serão custeados 

pelo Estado de Mato Grosso, caso a parte requerente, que é beneficiária 

da assistência judiciária gratuita, reste sucumbente ao término do 

processo, nos termos dos arts. 6º e 9º, §1º, da Resolução 127/2011/CNJ. 

EXPEÇA-SE o Termo de Curatela Provisório. DÊ-SE ciência ao Ministério 

Público. DEFIRO os benefícios da Gratuidade da Justiça, nos termos do art. 

98 do NCPC. CUMPRA-SE. Pontes e Lacerda, 27 de julho de 2018. Cláudio 

Deodato Rodrigues Pereira Juiz (a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001323-74.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MATECNORTE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA BARBIERI CARNEIRO OAB - MT0013705A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1001323-74.2018.8.11.0013. AUTOR: 

MATECNORTE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA RÉU: TELEFONICA 

BRASIL S.A. Vistos. INTIME-SE a parte autora/exequente, na pessoa de 

seu advogado, via DJE, para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o 

recolhimento das custas e despesas de ingresso, devidamente vinculada 

nos autos, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do art. 

290 do Código de Processo Civil. Após o decurso do prazo, à conclusão. 

Cumpra-se. Pontes e Lacerda, 30 de julho de 2018. Cláudio Deodato 

Rodrigues Pereira Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001010-16.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVANA BEVILAQUA DOS SANTOS (RÉU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1001010-16.2018.8.11.0013. AUTOR: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT RÉU: SILVANA 

BEVILAQUA DOS SANTOS Vistos. RECEBO a petição de id. 13919480 

como emenda da inicial. 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 ação 

monitória é pertinente (art. 700 do NCPC). DEFIRO, pois, de plano, a 

expedição do mandado de pagamento, com prazo de 15 (quinze) dias, nos 

termos pedidos na inicial (art. 701 do NCPC). ANOTE-SE no mandado que, 

caso a(o) ré(u) cumpra, ficará isento de custas processuais (art. 701, § 

1°, do NCPC) e, na hipótese de não haver cumprimento espontâneo da 

obrigação ou não sendo ofertado embargos à ação monitória, 

constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo judicial (art. 702 do 

NCPC). Conste, ainda, no mandado que, nesse prazo, a(o) ré(u) poderá 

oferecer embargos, e que, não cumprindo a obrigação ou não 

embargando, constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo judicial (art. 

702 do NCPC). Desde logo, FIXO os honorários advocatícios em favor do 

(s) patrono (s) da parte autora no patamar de 5% (cinco) por cento do 

valor atribuído à causa (art. 701 do NCPC). No mais, CONSIGNE-SE que em 

idêntico prazo, desde que reconheça o crédito do autor e comprove o 

pagamento de 30% (trinta por cento) do valor, acrescido de custas e de 

honorários de advogado, poderá a(o) ré(u) requerer o parcelamento do 

restante da dívida em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de 

correção monetária e de juros de 1% (um por cento) ao mês, hipótese que 

importará em renúncia ao direito de opor embargos (NCPC, art. 701, §5º, 

c/c art. 916, “caput” e §6º). CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Pontes 

e Lacerda, 25 de julho de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz(a) 

de Direito
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Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001101-09.2018.8.11.0013

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:

HELOISA ALVES FERNANDES (RÉU)

MAX TINTAS E ACESSORIOS LTDA-ME - ME (RÉU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1001101-09.2018.8.11.0013. AUTOR: 

BANCO DO BRASIL S.A RÉU: MAX TINTAS E ACESSORIOS LTDA-ME - ME, 

HELOISA ALVES FERNANDES Vistos. RECEBO a petição de id. 13901523 

como emenda da inicial. 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 ação 

monitória é pertinente (art. 700 do NCPC). DEFIRO, pois, de plano, a 

expedição do mandado de pagamento, com prazo de 15 (quinze) dias, nos 

termos pedidos na inicial (art. 701 do NCPC). ANOTE-SE no mandado que, 

caso a(o) ré(u) cumpra, ficará isento de custas processuais (art. 701, § 

1°, do NCPC) e, na hipótese de não haver cumprimento espontâneo da 

obrigação ou não sendo ofertado embargos à ação monitória, 

constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo judicial (art. 702 do 

NCPC). Conste, ainda, no mandado que, nesse prazo, a(o) ré(u) poderá 

oferecer embargos, e que, não cumprindo a obrigação ou não 

embargando, constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo judicial (art. 

702 do NCPC). Desde logo, FIXO os honorários advocatícios em favor do 

(s) patrono (s) da parte autora no patamar de 5% (cinco) por cento do 

valor atribuído à causa (art. 701 do NCPC). No mais, CONSIGNE-SE que em 

idêntico prazo, desde que reconheça o crédito do autor e comprove o 

pagamento de 30% (trinta por cento) do valor, acrescido de custas e de 

honorários de advogado, poderá a(o) ré(u) requerer o parcelamento do 

restante da dívida em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de 

correção monetária e de juros de 1% (um por cento) ao mês, hipótese que 

importará em renúncia ao direito de opor embargos (NCPC, art. 701, §5º, 

c/c art. 916, “caput” e §6º). CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Pontes 

e Lacerda, 25 de julho de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz (a) 

de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 92687 Nr: 3992-59.2014.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleonice Costa Fernandes, Carmelita Celina da Costa 

Fernandes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edgar Antonelli do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agricola Paes de Barros - 

OAB:6700

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mario Alcides Sampaio e 

Silva - OAB:5.111-B/MT

 Nos termos do art. 5º, §3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA as partes requerentes e requerida, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais, no importe de R$ 8.875,05 (oito mil e oitocentos e setenta e 

cinco reais e cinco centavos), a que foram condenados nos termos da r. 

sentença de folhas 223 e verso. Este valor deverá ser pago de forma 

separada, sendo R$ 4.611,86 (quatro mil e seiscentos e onze reais e 

oitenta e seis centavos) para recolhimento da guia de custas e R$ 

4.263,19 (quatro mil e duzentos e sessenta e três reais e dezenove 

centavos) para fins da guia de taxa. Fica cientificado de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE” e, na 

aba Primeira Instância – Fórum/Comarcas, escolher a opção “Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes”, preencher os campos com o número 

único do processo e o CPF do pagante. Em seguida, clicar nos itens 

aplicáveis (Custas Judiciais/Taxa Judiciária), preencher os valores e clicar 

em gerar. Será gerado um boleto único. Após a efetivação do 

recolhimento, deverá protocolar a guia e o comprovante de pagamento no 

protocolo geral da Comarca de Pontes e Lacerda, aos cuidados da Central 

de Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 57045 Nr: 2608-03.2010.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eclair Cordoba Riquelme

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARETUSA APARECIDA 

FRANCISCA MOREIRA - OAB:13095-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins que, foi confeccionado precatório. Assim, 

com amparo ao provimento 56/2007 - CGJ, abrimos vista as partes para 

manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 119460 Nr: 3363-17.2016.811.0013

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIA LOPES RODRIGUES FILOMENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de FLORIANO CORREIA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Soares Gonçalves - 

OAB:13850/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE INVENTÁRIO dos bens deixados por FLORIANO 

CORREIA DA SILVA ajuizada por LUZIA LOPES RODRIGUES FILOMENO, 

devidamente qualificada nos autos.

Após a propositura da presente demanda, intimou-se a inventariante para 

dar o devido andamento ao feito, fato que se aperfeiçoou às fls. 100 e 

103, de modo que inexistiu manifestação de sua parte. Desta forma, o feito 

permaneceu inerte por mais de 30 (trinta) dias sem o devido impulso da 

parte interessada.

Em seguida, vieram-me conclusos.

É o que basta relatar. Fundamento e decido.

Consoante se infere da leitura do relatório, bem como da análise do 

conjunto documental de que se compõe o feito, percebe-se que sequer 

houve seu trâmite regular, em razão da inércia protagonizada pela 

interessada.

Pelo exposto, considerando que a inventariante não promoveu os atos e 

diligências que lhe competia e, assim, abandonou a causa por mais de 30 

(trinta) dias, com alicerce no art. 485, III e § 1º, do NCPC, JULGO EXTINTO 

o presente feito, sem resolução do mérito.

Sem condenação em custas e honorários de advogado em razão da 

natureza da demanda.

PUBLIQUE-SE.

Transitada em julgado a presente sentença, CERTIFIQUE-SE e 

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): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 81308 Nr: 3494-31.2012.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gedario Liberto de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins que, foi confeccionado alvará de 

levantamento. Assim, com amparo ao provimento 56/2007 - CGJ, abrimos 

vista a parte autora para manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira
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 Cod. Proc.: 64354 Nr: 398-08.2012.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Balbina Alves da Silva Melo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins que, foi confeccionado alvará de 

levantamento. Assim, com amparo ao provimento 56/2007 - CGJ, abrimos 

vista a parte autora para manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 92456 Nr: 3797-74.2014.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida Pereira Macedo Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hailton Magio - OAB:15.839/MT, 

Seila Maria Álvares da Silva - OAB:4161-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins que, foi confeccionado alvará de 

levantamento. Assim, com amparo ao provimento 56/2007 - CGJ, abrimos 

vista a parte autora para manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 93104 Nr: 4281-89.2014.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aldo José Rodrigues de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARETUSA APARECIDA 

FRANCISCA MOREIRA - OAB:13095-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins que, foi confeccionado alvará de 

levantamento. Assim, com amparo ao provimento 56/2007 - CGJ, abrimos 

vista a parte autora para manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 27542 Nr: 2534-22.2005.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luzia Monteiro de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: James Rogério Baptista - 

OAB:9.992-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins que, foi confeccionado alvará de 

levantamento. Assim, com amparo ao provimento 56/2007 - CGJ, abrimos 

vista a parte autora para manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 29518 Nr: 4027-34.2005.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luciana Claudia de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: James Rogério Baptista - 

OAB:9.992-B-MT, Marcos da Silva Borges - OAB:8039-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins que, foi confeccionado alvará de 

levantamento. Assim, com amparo ao provimento 56/2007 - CGJ, abrimos 

vista a parte autora para manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 162893 Nr: 1714-46.2018.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Canopus Administradora de Consórcio S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELLEN KAROLINA DA SILVA FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os fins de direito que, conforme certidão negativa do Sr. 

Oficial de Justiça, e com amparo ao provimento 56/2007 – CGJ, encaminho 

os autos a parte autora para manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 164501 Nr: 2371-85.2018.811.0013

 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): CLEIDIMARA MELGAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Lídio Alves Santos - 

OAB:OAB/MT20.853-A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOACIR MAURO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:14325, Luiz Emidio Dantas Junior - OAB:7400

 Certifico para os fins de direito que, os Embargos de Declaração foram 

protocolados no prazo legal. Assim, com amparo ao provimento 56/2007 - 

CGJ, abrimos vista a parte autora para que apresente Impugnação aos 

Embargos, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 130309 Nr: 8283-34.2016.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL GAZIN 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEREZINHA ALVES DOS SANTOS RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Roberto Romão - 

OAB:209551, RICARDO KAWASAKI - OAB:15729

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que a correspondência retornou sem que a parte 

executada fosse encontrada pelo carteiro, conforme carimbo do ''AR''. 

Assim, com amparo ao provimento 56/2007 - CGJ, abrimos vista ao 

exequente para manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 168565 Nr: 4380-20.2018.811.0013

 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: Nerci Aquino Correa dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAILTON MAGIO - OAB:15839/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os fins de direito que, a contestação apresentada é 

Tempestiva. Assim, com amparo no provimento 56/2007-CGJ, abrimos 

vista para autora se manifestar, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 48021 Nr: 4697-67.2008.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Super Cestão Supermercado Ltda - EPP, 

Mislene Mendes de Alcântara, Raimundo Cunha e Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador do Estado - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Álvaro Adalberto Maciel 

Carneiro - OAB:8697/MT

 Certifico para os devidos fins de direito que, foram designadas datas para 

realização de leilão, a saber: 1º Leilão: 18/10/2018 às 13h00min e 2º 

Leilão: 18/10/2018 às 14h00min.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 35652 Nr: 3067-44.2006.811.0013

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1030631/7/2018 Página 431 de 610



 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marli Domingues Pimenta

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: James Rogério Baptista - 

OAB:9.992-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins de direito, que o Ofício informando o 

pagamento de RPV fora juntado nos autos. Assim, com amparo ao 

provimento 56/2007-CGJ, abro vista a parte autora para apresentar dados 

bancários para expedição de alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 34164 Nr: 1630-65.2006.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ailza Jacinto de Barcelos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: James Rogério Baptista - 

OAB:9.992-B-MT, Marcos da Silva Borges - OAB:8039-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins de direito, que o Ofício informando o 

pagamento de RPV fora juntado nos autos. Assim, com amparo ao 

provimento 56/2007-CGJ, abro vista a parte autora para apresentar dados 

bancários para expedição de alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 43156 Nr: 5399-47.2007.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vitória Modesto de Medeiros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: James Rogério Baptista - 

OAB:9.992-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins de direito, que o Ofício informando o 

pagamento de RPV fora juntado nos autos. Assim, com amparo ao 

provimento 56/2007-CGJ, abro vista a parte autora para apresentar dados 

bancários para expedição de alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 86222 Nr: 3858-66.2013.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MT-Comércio de Combustíveis Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osvaldo Camilo de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hilton Vignardi Correa - 

OAB:9484, Ubaldo Resende Silva - OAB:3315-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimação da parte Autora para requerer o que 

de direito no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 42029 Nr: 4319-48.2007.811.0013

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Itaú S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Henrique Francisco Lourenço

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WASHINGTON FARIA DE 

SIQUEIRA - OAB:18071/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins de direito que, o advogado da parte autora 

foi devidamente intimado via DJE da certidão de fls.138 dos autos, e até a 

presente data não se manifestou. Assim, com o amparo ao prov. 56/2007 - 

CGJ procedo a intimação da parte autora pessoalmente para se manifestar 

nos autos em cinco dias, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 92304 Nr: 3646-11.2014.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMISSÃO DE VALORES MOBILIARIOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Frigorífico Vale do Guaporé S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLANGE DE HOLANDA ROCHA - 

OAB:9893

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que a correspondência retornou sem que a parte 

executada fosse encontrada pelo carteiro, conforme carimbo do ''AR'' fls. 

32 verso. Assim, com amparo ao provimento 56/2007 - CGJ, abrimos vista 

ao exequente para manifestação, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 21918 Nr: 1262-27.2004.811.0013

 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: Manoel Vicente Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: James Rogério Baptista - 

OAB:9.992-B-MT, Marcos da Silva Borges - OAB:8039-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins de direito, que o Ofício informando o 

pagamento de RPV fora juntado nos autos. Assim, com amparo ao 

provimento 56/2007-CGJ, abro vista a parte autora para apresentar dados 

bancários para expedição de alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 138300 Nr: 2998-26.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ MARTINS FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAILTON MAGIO - OAB:15839/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o retorno dos autos à Primeira Instância, com amparo ao 

prov.56/2007-CGJ, abro vista às partes para manifestação, no prazo legal.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 121 Nr: 84-29.1993.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Eneildo dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny de Almeida Alves - 

OAB:2606

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOSÉ ENEILDO DOS SANTOS, Cpf: 

26763397100, Filiação: Silvia Vieira dos Santos, data de nascimento: 

10/03/1962, brasileiro(a), Telefone 3266-1303. atualmente em local incerto 

e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, de que foi(foram) 

PENHORADO(S) o(s) bem(bens) descrito(s) e caracterizado(s) a seguir e 

de que, portanto, terá(terão) o prazo de 15 dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, para opor(oporem) embargos.

Bem(ns) Penhorado(s): O valor de R$887,91 (oitocentos e oitenta e sete 

reais e noventa e um centavos).

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, Fernanda Mikaela Souza 

Leite Grangeiro, digitei.

 Pontes e Lacerda, 26 de julho de 2018

Fernanda Mikaela Souza Leite Grangeiro Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira
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 Cod. Proc.: 57763 Nr: 3328-67.2010.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Pereira de Jesus, Fabiano Rezende

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Otacilio Pacheco Faraco - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiano Rezende - OAB:11847-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Augusto Paixão Silva - 

OAB:69595, Hilman Moura Vargas - OAB:19516-A (MT)

 Autos do processo nº. 3328-67.2010.811.0013

Cód. nº. 57763

Vistos.

Primeiramente, REMETAM-SE os autos ao Cartório Distribuidor para que 

seja procedida a regularização dos registros e da autuação do feito, 

fazendo-se constar que o presente passou a tramitar como cumprimento 

de sentença.

INTIME-SE a parte executada, na pessoa de seus advogados e via DJE, a 

cumprir a sentença/acórdão, acrescido de custas processuais, se 

houver, em 15 (quinze) dias, consignando, desde já, que não ocorrendo 

pagamento voluntário, no prazo estabelecido, o débito será acrescido de 

multa de 10% (dez por cento) e, também, de honorários advocatícios de 

10% (dez por cento), ambos sobre o valor da execução (art. 523, § 1º, do 

NCPC).

Efetuado o pagamento e não havendo impugnação pelo devedor, 

PROCEDA-SE à liberação à parte credora mediante alvará.

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).

Havendo impugnação ao cumprimento de sentença, MANIFESTE-SE a 

parte exequente também em 15 (quinze) dias.

Todavia, na hipótese de decurso do prazo de pagamento voluntário e de 

impugnação ao cumprimento de sentença sem que haja manifestação da 

parte executada, INTIME-SE a parte exequente, por meio de seus 

advogados e via DJE, para que traga aos autos nova planilha de débito, já 

acrescida da multa e dos honorários previstos no art. 523, § 1º, do NCPC, 

requerendo o que entender cabível em 10 (dez) dias, sob pena de 

arquivamento.

Às providências.

Pontes e Lacerda, 23 de julho de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 42557 Nr: 4848-67.2007.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ondina Farias de Brito

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ildo Vicente de Souza, Senilton Vicente de 

Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felix Lopes Fernandes - 

OAB:10420-MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Janete Garcia de Oliveira 

Valdez - OAB:3.908/MT

 Autos do processo nº. 4848-67.2007.811.0013

Cód. nº. 42557

Vistos.

Primeiramente, REMETAM-SE os autos ao Cartório Distribuidor para que 

seja procedida a regularização dos registros e da autuação do feito, 

fazendo-se constar que o presente passou a tramitar como cumprimento 

de sentença.

INTIME-SE a parte executada, na pessoa de seus advogados e via DJE, a 

cumprir a sentença/acórdão, acrescido de custas processuais, se 

houver, em 15 (quinze) dias, consignando, desde já, que não ocorrendo 

pagamento voluntário, no prazo estabelecido, o débito será acrescido de 

multa de 10% (dez por cento) e, também, de honorários advocatícios de 

10% (dez por cento), ambos sobre o valor da execução (art. 523, § 1º, do 

NCPC).

Efetuado o pagamento e não havendo impugnação pelo devedor, 

PROCEDA-SE à liberação à parte credora mediante alvará.

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).

Havendo impugnação ao cumprimento de sentença, MANIFESTE-SE a 

parte exequente também em 15 (quinze) dias.

Todavia, na hipótese de decurso do prazo de pagamento voluntário e de 

impugnação ao cumprimento de sentença sem que haja manifestação da 

parte executada, INTIME-SE a parte exequente, por meio de seus 

advogados e via DJE, para que traga aos autos nova planilha de débito, já 

acrescida da multa e dos honorários previstos no art. 523, § 1º, do NCPC, 

requerendo o que entender cabível em 10 (dez) dias, sob pena de 

arquivamento.

Às providências.

Pontes e Lacerda, 23 de julho de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1001504-75.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

E. R. F. R. (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAIR BUENO LANZARIN OAB - MT0008029A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA DI RENZO - REITORA DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (IMPETRADO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1001504-75.2018.8.11.0013. IMPETRANTE: 

ERICK ROBERTH FREITAS RAMIRES IMPETRADO: ANA DI RENZO - 

REITORA DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. 

Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR impetrado 

por E. R. F. R, representado pelo seu genitor ROBINSON RAMIRES, contra 

ato da Magnífica Reitora, Ana Maria Di Renzo, da Universidade Estadual de 

Mato Grosso. Extrai-se da inicial que o impetrante é aluno regularmente 

matriculado no 3ª ano matutino do Curso Técnico em Administração 

integrado ao Ensino Médio do Instituto Federal de Mato Grosso – IFMT. Em 

razão disso, resolveu se inscrever no vestibular 2018/2 da Instituição de 

Ensino Superior - UNEMAT, para o curso de Bacharelado em Direito, 

logrando a esperada aprovação. Contudo, o Edital do certame exige, em 

seu item 19.7, subitem 19.7.1, letra “a” e “b”, a apresentação do 

Certificado de Conclusão de Curso e do Histórico Escolar do Ensino Médio, 

documentos pelos quais o impetrante alega que só poderá obtê-los no mês 

de dezembro de 2018, o que lhe impede de realizar a matrícula. Diante 

disso, entende que a impossibilidade de efetuar a matrícula constitui ato 

ilegal e abusivo da autoridade coatora, de modo que propugna pela 

concessão liminar do mandado de segurança para tal fim. Juntou 

documentos nas folhas retro. E os autos vieram conclusos. É a suma do 

necessário. Decido. Cinge-se do feito que o pedido liminar, para sua 

concessão, deve ser analisado sobre o prisma dos requisitos 

estabelecidos pela legislação de regência, quais sejam: o relevante 

fundamento e quando o ato impugnado puder resultar ineficácia da medida 

na hipótese de ser, ao final, concedida. Pois bem. É cediço que o 

candidato aprovado em vestibular tem direito à matrícula. Entretanto, deve 

ser ressaltada a necessidade de observância ao edital do certame e, até 

mesmo, à legislação aplicável à espécie. Com efeito, em juízo de cognição 

sumária e não exauriente, não vislumbro elementos suficientes para 

concessão da liminar. Isto porque, o ato praticado pela autoridade coatora, 

“a priori”, não se revestiu de abusividade e/ou ilegalidade, pois se 

encontra amparado por regramento previamente estabelecido e de 

conhecimento do candidato, o qual foi dado ampla publicidade. De outro 

vértice, o ato impugnado é uma condição, ou, em outros termos, requisito 

imposto a todos aqueles que se submetem ao vestibular com o fito de 

ingressar no ensino superior. Aliado a estes fundamentos, o disposto no 

art. 44, inciso II da Lei nº 9.394/1996, estabelece que a graduação está 

aberta aos candidatos que tenham concluído o ensino médio ou 

equivalente, ‘além de’ ter sido classificado em processo seletivo, portanto 

entendo que a liminar, neste momento, deve ser indeferida. Neste sentido, 

é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 
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Grosso, “in verbis”: “PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – 

MANDADO DE SEGURANÇA – INDEFERIMENTO DO PLEITO DE LIMINAR – 

RELEVÂNCIA JURÍDICA E A POSSIBILIDADE DE INEFICÁCIA DA MEDIDA – 

AUSENTES – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – DECISÃO MANTIDA 

- RECURSO DESPROVIDO.Sabe-se que, para a concessão de liminar no 

Mandado de Segurança, é necessário que o Impetrante demonstre, de 

plano, a presença dos requisitos do art. 7º, II, da Lei nº 12.016/09, 

notadamente, a relevância dos motivos em que se assentam o pedido na 

inicial e a possibilidade de ineficácia da medida, na hipótese de que a 

segurança só venha a ser concedida na decisão de mérito.Ausente 

qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão 

recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido. MÁRCIO VIDAL, TURMA 

DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 24/11/2017, Publicado no DJE 26/01/2018)” Pelo exposto, pela 

inexistência de atendimento aos requisitos estampados no art. 7º, inciso III, 

da Lei nº 12.016/2009 e 300, “caput”, do Novo Código de Processo Civil, 

INDEFIRO a liminar pleiteada. NOTIFIQUE-SE a autoridade apontada como 

coatora do conteúdo da inicial, a fim de que preste suas informações, no 

prazo de 10 (dez) dias (art. 7º, I, da Lei nº 12.016/2009). Se as 

informações vierem instruídas com documentos, INTIME-SE novamente a 

impetrante para que se manifeste, em 5 (cinco) dias, ocasião em que não 

poderão, contudo, juntar novos documentos, sob pena de 

desentranhamento. CIENTIFIQUE-SE o Estado de Mato Grosso (art. 7º, II, 

da Lei nº 12.016/2009). Decorrido o prazo das informações, com ou sem 

elas, REMETAM-SE os autos ao Ministério Público do Estado de Mato 

Grosso para, querendo, opinar também em 10 (dez) dias (art. 12 da Lei nº 

12.016/2009). Após, PROMOVA-SE nova conclusão para prolação da 

sentença. EXPEÇA-SE o necessário COM URGÊNCIA. Pontes e Lacerda, 

27 de julho de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001219-82.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

FRIGOVALE DO GUAPORE COM. E IND. DE CARNES LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIO ALCIDES SAMPAIO E SILVA OAB - MT0005111A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ZENTIL MADRONA (RÉU)

ROMERIO GONCALVES MADRONA (RÉU)

ROSANGELA FATIMA SEGA MADRONA (RÉU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1001219-82.2018.8.11.0013. AUTOR: 

FRIGOVALE DO GUAPORE COM. E IND. DE CARNES LTDA RÉU: 

ROSANGELA FATIMA SEGA MADRONA, ROMERIO GONCALVES 

MADRONA, ZENTIL MADRONA Vistos. Cuida-se de AÇÃO PAULIANA C.C. 

TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA 

proposta por FRIGOVALE DO GUAPORÉ COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE 

CARNES contra ROSÂNGELA FÁTIMA SEGA MADRONA, ROMÉRIO 

GONÇALVES MADRONA e ZENTIL MADRONA. Extrai-se da inicial que a 

ré, Rosângela, é proprietária do “Madrona Supermercado Ltda-EPP”, desde 

22 de julho de 2011, sendo o estabelecimento administrado pelo réu, 

Romério Gonçalves Madrona. Nessa qualidade, a proprietária do 

supermercado adquiria do autor carne para venda no açougue do aludido 

estabelecimento comercial, sendo toda transação realizada através de 

emissão de notas fiscais, com canhotos assinados pela representante da 

empresa. A relação comercial perdurou até o mês de março de 2014 e, em 

razão da inadimplência, o autor protestou os títulos de créditos no dia 12 

de março daquele ano, ocasião em que o Supermercado Bom Preço 

encerrou suas atividades, promovendo-se a baixa do CNPJ por liquidação 

voluntária em 16 de abril de 2016. Em razão disso, assevera o autor que a 

ré, Rosângela, e seu cônjuge, Romério, venderam o imóvel onde 

funcionava o supermercado, matriculado sob nº 68, no CRI desta 

Comarca, no dia 29 de março de 2017, pelo valor de R$ 35.000,00 (trinta e 

cinco mil reais), ao sogro da primeira e pai do segundo, com a finalidade 

de não honrar com as obrigações outrora assumidas. Diante disso, 

entende o autor que houve fraude contra credores, requerendo o 

deferimento da tutela antecipada para determinar a averbação na margem 

da matrícula nº 68 do CRI local e, ao final, julgar procedente o pedido de 

destituição do ato jurídico, retornando-se a propriedade ao patrimônio dos 

primeiros requeridos. Juntou documentos. E os autos vieram conclusos. É 

a suma do necessário, fundamento e decido. Do disposto no art. 300, 

“caput”, do Novo Código de Processo Civil, verifica-se que são requisitos 

imprescindíveis à concessão da medida almejada pela reclamante, a 

probabilidade do direito 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 possível o deferimento do pleito. A probabilidade 

do direito se relaciona com a adequação do alegado com o direito lesado, 

ou seja, é a análise feita em sede de confronto entre o caso em questão 

com teor da norma violada, ou passível de violação, juntamente com a 

análise das provas existentes, que não devem ser equívocas. Já o perigo 

de dano e, até mesmo, ao resultado útil do processo consiste em 

inviabilizar o efetivo exercício do direito, caso haja um retardamento no 

provimento jurisdicional. A plausibilidade jurídica do pedido consubstancia 

em dois preceitos, ou seja, no fato da proprietária do Supermercado Bom 

Preço (Madrona Supermercado Ltda-EPP) ter contraído débito perante o 

autor, sem que ocorresse o pagamento, e, após, ter promovido a baixa da 

inscrição no CNPJ, deixando de honrar com as obrigações pecuniárias. 

Por outro lado, há o perigo de dano, na medida em que restou 

demonstrado a alienação do único patrimônio em nome da devedora por 

valor, nitidamente, aquém ao praticado nas relações jurídicas de compra e 

venda de imóvel comercial. De certo, há risco de prejudicar a satisfação 

do crédito do autor por meio de possível caracterização de fraude, a qual 

será apurada em momento oportuno, ou seja, na regular instrução 

processual. A despeito disso, não vejo qualquer óbice à concessão do 

pleito requerido liminarmente. Isto porque, a averbação junto ao Cartório de 

Registro de Imóveis para fins de constar a existência da presente ação 

não compromete o direito de propriedade, uma vez que está preservada a 

possibilidade de usar, gozar e até mesmo dispor do bem. É patente a 

existência do “fumus boni iuris” e do “periculum in mora” quando ocorre a 

possibilidade de um terceiro ser enganado com a aquisição de um imóvel 

pendente de uma ação. Sobre o tema: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. PRETENDIDA ANOTAÇÃO 

NO REGISTRO IMOBILIÁRIO ACERCA DA EXISTÊNCIA DA PRESENTE 

DEMANDA, RELATIVA AO BEM OBJETO DA MATRÍCULA. FUMUS BONI 

JURIS E PERICULUM IN MORA BEM DEMONSTRADOS. INTELIGÊNCIA DO 

ART. 167, INCS. I, ITEM 21, E II, ITEM 12, DA LEI N. 6.015/73, E DA 

APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 615-A DO CPC. INEXISTÊNCIA DE 

PREJUÍZO AOS ATRIBUTOS DA PROPRIEDADE. PRINCÍPIO DA 

PUBLICIDADE. NECESSÁRIA CIENTIFICAÇÃO DE TERCEIROS A RESPEITO 

DA LITIOSIDADE QUE PAIRA SOBRE O BEM. DECISÃO REFORMADA. 

RECURSO PROVIDO. “Existe permissiva legal para que se determine a 

averbação na matrícula de imóvel sobre a existência de processo em 

trâmite envolvendo o bem, pois a Lei de Registros Públicos (Lei n. 

6.015/73) estabelece, em seu artigo 167, que ‘no Registro de Imóveis, além 

da matrícula, serão feitos. I – o registro: 21) das citações de ações reais 

ou pessoais reipercutórias, relativas a imóveis” (AI n. 2011.009048-1, de 

Porto Belo, Sexta Câmara de Direito Civil, Rel. Des. Stanley da Silva Braga, 

j. em 27.09.2011). O objetivo de tal medida é conferir publicidade ao 

caráter litigioso do bem matriculado – necessário em se tratando de 

demanda que vise anular seguidos negócios jurídicos implementados de 

forma supostamente ilegítima – o que, de um lado, não implica restrição à 

indisponibilidade do imóvel ou violação ao direito de propriedade, mas, 

impõe, de outro lado, de forma acautelatória, expressa advertência a 

terceiros acerca da pendência judicial que paira sobre o bem. (TJSC, 

Agravo de Instrumento n. 2011.098420-5, de Presidente Getúlio, rel. Des. 

Jorge Luis Costa Beber, j. 19-07-2012). Ante o exposto, DEFIRO o pleito 

inaugural e, consequentemente, DETERMINO a expedição de ofício ao 

Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Pontes e Lacerda que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, PROMOVA o REGISTRO/AVERBAÇÃO nas 

margens da matrícula nº 068 do imóvel de propriedade de Zentil Madrona, 

a fim de resguardar direitos de terceiros, dando a devida publicidade 

acerca da existência da presente ação. CITEM-SE os requeridos, por meio 

de mandado, nos termos do art. 246, II, do NCPC, advertindo-lhe do teor do 

art. 344 do NCPC. Com a juntada da contestação, abra-se vista dos autos 

ao requerente, na forma prevista no art. 350 do NCPC. Após, à conclusão 

para novas deliberações. INTIME-SE e CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Pontes e Lacerda, 26 de julho de 2018. Cláudio Deodato 

Rodrigues Pereira Juiz de Direito

3ª Vara

Expediente

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1030631/7/2018 Página 434 de 610



 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 150776 Nr: 8361-91.2017.811.0013

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jeverson de Souza, Fabiano Juremeira de 

Araujo, Dalcivan Leite da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Romildo Souza Grota - 

OAB:4333-B

 Pela MM. Juíza foi decidido: Vistos etc. I. DESIGNO audiência em 

continuação para inquirir as testemunhas faltantes para o dia 06/09/2018, 

às 17h:30min. Requisitem-se as testemunhas. Oficie-se ao Juízo 

Deprecante informando a nova data, bem como que o acusado Dalcivan 

Leite da Silva, reside na cidade de Nova Lacerda, Comarca de Comodoro. 

II. Acolho a manifestação do Ministério Público, diante da ausência 

injustificada da testemunha policial civil Sebastião Aparecido Faria, nos 

termos do art. 219 do CPP, aplico-lhe multa pessoal no valor de R$50,00 

(cinquenta reais), para o faltoso, em favor da APAE desta Comarca. A 

multa deverá ser quitada diretamente junto à entidade beneficiária no 

prazo de 15 dias, e em caso de ausência de pagamento serve este termo 

como título executivo para fins de protesto e cobrança. Oficie-se à 

entidade beneficiária para ciência dessa decisão. Intime-se pessoalmente 

o policial civil, por intermédio do seu Comando, por ocasião da nova 

requisição para a audiência que foi designada. III. Inexistindo qualquer 

alegação de nulidade, saem os presentes intimados. IV. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 99686 Nr: 1921-50.2015.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberto Cordon Peres

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 Pela MM. Juíza foi decidido: Vistos etc. I. Diante das informações 

prestadas pelo advogado de que o acusado encontra-se preso na 

Penitenciária Central do Estado, expeça-se carta precatória, com fito de 

proceder seu interrogatório, com prazo de cumprimento de até 30 dias. 

Com o retorno da missiva, não havendo pedidos de diligências, encerro a 

instrução e determino que as partes sejam intimadas para apresentarem 

alegações finais, no prazo legal, vindo-me após conclusos para sentença. 

II. Inexistindo qualquer alegação de nulidade, saem os presentes intimados. 

III. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 105263 Nr: 4247-80.2015.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Reginaldo Pereira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ronaldo Moreira Dias - 

OAB:14279

 Pela MM. Juíza foi decidido: Vistos etc. I. Determino que a oitiva da 

testemunha Claudia Neuza Garcia se dê sem a presença do réu, na forma 

do art. 217 do CPP. II. Encerro a instrução e determino que as partes sejam 

intimadas para apresentarem alegações finais, no prazo sucessivo de 05 

dias, vindo-me após conclusos para sentença. III. Inexistindo qualquer 

alegação de nulidade, saem os presentes intimados. IV. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 44162 Nr: 2696-12.2008.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilmar Cordeiro da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Glória Chris Gordon - 

OAB:3.399, Jimmy Pierry Garate - OAB:8389/RO

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar o advogado constituído para que 

apresente memoriais finais no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 163898 Nr: 2106-83.2018.811.0013

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Breno Rodrigues de Assunção

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 No caso em tela, verifica-se que o somatório do restante da pena em 

execução se amolda ao semiaberto, consoante artigo 118, inciso I, da LEP 

e artigo 33, §2º, “b” e §3º, do Código Penal, mas por tratar-se de 

reeducando reincidente e por estar preso pelo cometimento de novo crime 

conforme se infere do ofício acostado aos autos às fls. 48 e da consulta 

ao site do Tribunal da Justiça do Estado de Mato Grosso (processo nº 

557-74.2018.811.0098 – código 63112) DETERMINO o cumprimento de 

pena em REGIME FECHADO. ANTE TODO O EXPOSTO, com fundamento no 

artigo 66, II, "a" da LEP, unifico as penas remanescentes em 06 (seis) 

anos, 08 (oito) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão e determino que 

tal imposição seja cumprida em regime inicial FECHADO. EMITA-SE a GUIA 

DE EXECUÇÃO PENAL UNIFICADA, considerando a fração de reincidência 

para análise de futuros benefícios. EXPEÇA-SE mandando de prisão para 

regularização do regime do cumprimento de pena.OFICIE-SE o Juízo da 

Execução da Comarca de São José dos Quatro Marcos, com vistas a 

confirmação da presença do reeducando em estabelecimento penal local e 

SE CONFIRMADO, REMETA-SE o PROCESSO EXECUTIVO DE PENA ao 

Juízo supra citado.Cientifique-se o Ministério Público e a Defesa.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 62054 Nr: 2394-75.2011.811.0013

 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: Ministerio Público Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Max Gomes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimação do advogado para manifestar-se 

acerca do cálculo de pena elaborado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 120732 Nr: 3886-29.2016.811.0013

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado do Pará.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Silvério Amaral Feliciano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE CARLOS ALMEIDA - 

OAB:19847/O

 Ante o exposto, RECONSIDERO EM PARTE a decisão proferida em 

10/10/2017 e determino que a data base para progressão de regime seja o 

dia 23/03/2017, mantidas inalteradas as demais disposições.Oficie-se ao 

Eg. Tribunal de Justiça, nos autos do agravo em execução interposto pelo 

Ministério Público, noticiando o teor desta decisão.Nesta data elaborei 

novos cálculos de pena, conforme esta nova decisão, e o recuperando 

somente alcançará o requisito objetivo para progressão para o regime 

aberto em 16/09/2018. Em virtude disso, INDEFIRO O PEDIDO DA DEFESA 

PARA PROGRESSÃO DE REGIME PARA O ABERTO.Vista à Defesa e ao 

Ministério Público sobre os novos cálculos de pena e inclusive para se 

manifestar sobre o livramento condicional.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000046-57.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ADELIO AQUINO CORREIA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT0018255A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS OAB - SP273843 

(ADVOGADO)

DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE OAB - MG0056543A-A 

(ADVOGADO)

 

Intimação das partes do inteiro teor da r. sentença: "Vistos. I – Recebo os 

Embargos de Declaração para analisar os pontos considerados omissos, 

contraditórios e/ou obscuros pela parte embargante. Os Embargos de 

Declaração nada mais são do que um recurso destinado a pedir ao Juiz ou 

Juízes prolatores de decisões, de sentenças ou de acórdãos que 

esclareçam obscuridade, dúvida, elimine contradição ou supram omissão 

existente no julgado. O pressuposto de admissibilidade dessa espécie de 

recurso é a existência de obscuridade ou contradição na sentença ou no 

acórdão, ou omissão de algum ponto sobre que devia pronunciar-se o juiz 

ou tribunal. Nessa seara, verifico que os Embargos de Declaração 

merecem ser acolhidos. Isso porque, apesar do alegado, a decisão está 

clara quanto ao conteúdo e ainda quanto aos efeitos que dela surgirá. II – 

Posto isto não ACOLHO os Embargos Declaratórios.III – Intime-se. 

Cumpra-se."

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000091-61.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

GAUCHA DIESEL COMERCIO E IMPORTACAO DE AUTO PECAS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA MANETTI SENHORINHO OAB - PR0066807A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEGINARIO MIGUEL DE CARVALHO (REQUERIDO)

 

Intimação da parte promovente para informar o endereço da parte 

promovida. Conforme ID. 12387236.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000431-05.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LIDIANA DIAS DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA OAB - MT22989/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

R. N. DUARTE - ME (REQUERIDO)

 

Intimação das partes do inteiro teor da sentença que segue: VISTOS, 

Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38, in fine, da Lei nº. 

9.099/95. DECIDO. Trata-se de Reclamação Cível com pedido de liminar 

alegando em síntese, que à empresa reclamada, inseriu o nome da 

reclamante no rol de maus pagadores com base em cobrança indevida, 

vez que já havia encerrado a conta com a referida instituição financeira 

que assim mesmo continuou a fazer cobranças indevidas culminando com 

sua inscrição no cadastro de proteção ao crédito em razão de uma dívida 

de menos de R$20,00. A Reclamada devidamente citada, deixou de 

comparecer em audiência e apresentar contestação, presumindo-se 

verdadeiros os fatos narrados na exordial. Não existindo preliminares 

suscitadas, passo a analisar a questão do mérito. A inteligência do art. 6º 

da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. (destaquei e negritei). Isso demonstra 

que o Juízo, poderá valer-se da interpretação teleológica com mais 

liberdade como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade, amparada na Lei. O Magistrado ao 

decidir, deve apreciar as provas, subministradas pelo que ordinariamente 

acontece, nos termos dos do disposto no art. 335, do Código de Processo 

Civil Brasileiro. O entendimento jurisprudencial é neste sentido: O Juiz não 

pode desprezar as regras de experiência comum ao proferir a sentença. 

Vale dizer, o juiz deve valorizar e apreciar as provas dos autos, mas ao 

fazê-lo pode e deve servir-se da sua experiência e do que comumente 

acontece. (JTA 121/391 – apud, Código de Processo Civil Theotônio 

Negrão, notas ao artigo 335). (negritei). O Superior Tribunal de Justiça 

assevera ainda que: É entendimento assente de nossa jurisprudência que 

o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir 

comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua 

fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, 

por si só, achou suficiente para a composição do litígio. (STJ - 1ª Turma - 

AI 169.079- SP - Ag.Rg, - Rel. Min. José Delgado - DJU 17.8.1998). 

(destaquei e negritei). Entendo que o Poder Judiciário, junto com os demais 

poderes são o sustentáculo necessário para o convívio em sociedade, 

assim sendo, somente com decisões firmes e coercitivas se fortalece e 

gera seus efeitos, a razão de sua própria existência. Para tanto, medidas 

legais são previstas e devem ser utilizadas com seriedade e eficiência. 

Que não seja desproporcional e injusta, mas que seja o suficiente para ser 

intimidativa e preventiva, para que outros atos de injustiça não sejam 

realizados. Numa ação de cunho indenizatório, além da ação ou omissão, 

há que se apurar se houve ou não dolo ou culpa do agente no evento 

danoso, bem como se houve relação de causalidade entre o ato do agente 

e o prejuízo sofrido pela vítima. Concorrendo tais requisitos, surge o dever 

de indenizar. Prelecionam os artigos 186 e 927 do Código Civil: Art. 186. 

Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imperícia, 

violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, 

comete ato ilícito. (negritei). Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 

187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. (negritei). A 

respeito da responsabilidade civil o Professor SILVIO RODRIGUES nos 

ensina que os pressupostos dessa responsabilidade são: a) ação ou 

omissão do agente, b) relação de causalidade; c) existência do dano e d) 

dolo ou culpa do agente. (in "Direito Civil", Ed. Saraiva, v. 1, p. 30). 

(destaquei). A Culpa é representação abstrata, ideal, subjetiva. É a 

determinação jurídico-psicológica do agente. Psicológica, porque se passa 

no seu foro íntimo. Jurídica, em virtude de ser, muitas vezes, a lei quem 

estabelece a censurabilidade da determinação, mesmo que o agente não 

esteja pensando sequer em causar danos ou prejuízo, como ocorre nas 

hipóteses típicas de culpa stricto sensu. Para que essa responsabilidade 

emerja, continua o mestre, necessário se faz (...) que haja uma ação ou 

omissão da parte do agente, que a mesma seja causa do prejuízo 

experimentado pela vítima; que haja ocorrido efetivamente um prejuízo; e 

que o agente tenha agido com dolo ou culpa. Inocorrendo um desses 

pressupostos não aparece, em regra geral, o dever de indenizar. (in 

"Direito Civil", Ed. Saraiva, v. 1, p. 30). (destaquei e negritei). In casu. 

Tendo a Reclamante negado qualquer enlace contratual com a empresa 

Reclamada, e sendo este parte nitidamente hipossuficiente na relação de 

consumo, é ônus da empresa ré a comprovação de que houve o formal e 

regular contrato da venda do serviço, o qual deu origem ao débito 

negativado, nos exatos moldes do artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor, in verbis: Art. 6. São direitos básicos do consumidor: (...) VIII 

– a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do 

ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, 

for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências; 

(grifei e negritei). Cumpre salientar que o representante legal da empresas 

reclamada jamais poderia agir daquela forma, ou seja, cobrar um 

consumidor algo que não existe, por isso, diante de tal atitude sem o 

devido zelo, nos faz crer que a reclamada cometeu um ilícito, pois uma 

empresa deve zelar não só pelo seu nome, bem como pela conduta de 

seus funcionários, e o mínimo que a empresa deve fazer é ressarcir 

moralmente a Reclamante, com as escusas, e mandar apurar os fatos, 

sem negligenciá-los. Portanto, restou-se comprovado a responsabilidade 

da empresa Reclamada, pois a humilhação sofrida pela parte Reclamante 

ao ser cobrada indevidamente, gerou para si o aborrecimento, a vergonha 

e o descrédito, além da negativação indevida. Em relação à negativação 

indevida junto ao SPC/SERASA, também razão assiste a parte Reclamante, 

pois não se há questionar o prejuízo diante do próprio significado 

proclamado e apontado pelos órgãos de controles de créditos criados 

pelos bancos/comércios - o SERASA, SPC, CCF e no Cartório de Protestos 

de Títulos: constam das listas, os maus pagadores, os inadimplentes, os 

descumpridores das obrigações, pessoas que sob a ótica financeira, não 

são dignas de crédito e confiança. Além disso, o art. 42 do Código de 

Defesa do Consumidor, norma de ordem pública nos mostra que nenhum 

devedor deverá ser submetido a qualquer tipo de constrangimento ou 

ameaça enquanto perdurar qualquer litígio. Não assiste razão a parte ré 

quando diz sobre a inexistência de dano moral indenizável, pois não houve 

ilicitude da sua parte, mas o simples fato da reclamante ter sido humilhada 

com a cobrança indevida, bem como sua indevida inscrição no rol de maus 

pagadores, já é o suficiente para configurar o dano moral, pois é pacífico 
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na nossa jurisprudência que o dano moral não depende de prova, 

bastando comprovação do fato que o causou, mesmo porque, o dano 

moral apenas é presumido, uma vez que é impossível adentrar na 

subjetividade do outro para aferir a sua dor e a sua mágoa. Eis o 

entendimento jurisprudencial dominante: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO AUTOR NO 

SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – REPARAÇÃO – DANO MORAL – 

DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO – AÇÃO JULGADA 

PROCEDENTE – RECURSO DESPROVIDO – 1. Dispensa-se a prova de 

prejuízo para demonstrar ofensa ao moral humano, já que o dano moral, 

tido como lesão a personalidade, ao âmago e a honra da pessoa, por 

vezes é de difícil constatação, haja vista os reflexos atingirem parte muito 

própria do individuo - o seu interior. (RESP 85.019/RJ, 4ª Turma, Rel. Min. 

Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJU 18.12.98, p. 358). 2. Para fixação do 

montante a título de indenização por dano moral deve-se levar em conta a 

gravidade do ato, culpabilidade e capacidade econômica do agente, os 

efeitos surtidos sobre a vítima e sua condição social. (TAPR – AC 

0264955-8 – (210814) – Curitiba – 1ª C.Cív. – Rel. Juiz Ronald Schulman – 

DJPR 27.08.2004). (grifei e negritei). Portanto, restou-se comprovada a 

responsabilidade civil da Reclamada, entretanto, é de se salientar que o 

prejuízo moral experimentado pela Reclamante deve ser ressarcido numa 

soma que não apenas compense a ela a dor e/ou sofrimento causado, 

mas ESPECIALMENTE deve atender às circunstâncias do caso em tela, 

tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido, 

exigindo-se a um só tempo; prudência, razoabilidade e severidade. O valor 

a ser arbitrado na indenização por danos morais deve atender a uma 

dupla finalidade: reparação e repressão. E, portanto, deve ser observada 

a capacidade econômica do atingido, mas também do ofensor, de molde a 

que não haja enriquecimento injustificado, mas que também não lastreie 

indenização que não atinja o caráter pedagógico a que se propõe. De 

acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor 

do dano moral levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do 

caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, 

preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento 

ao lesado. (in Reparação Civil por Danos Morais, 3ª ed., São Paulo, Editora 

Revistas dos Tribunais, 1999, p.279). (destaquei e negritei). A respeito do 

valor da indenização por dano moral, a orientação doutrinária e 

jurisprudencial é no sentido de que: No direito brasileiro, o arbitramento da 

indenização do dano moral ficou entregue ao prudente arbítrio do Juiz. 

Portanto, em sendo assim, desinfluente será o parâmetro por ele usado na 

fixação da mesma, desde que leve em conta a repercussão social do 

dano e seja compatível com a situação econômica das partes e, portanto, 

razoável. (Antônio Chaves, “Responsabilidade Civil, atualização em 

matéria de responsabilidade por danos moral”, publicada na RJ nº 231, 

jan/97, p. 11). (grifei e negritei) RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. (...) Quantum Indenizatório. Na 

fixação do valor indenizatório deve-se levar em consideração as 

condições econômicas e sociais do ofendido e do ofensor, as 

circunstâncias do fato e a culpa dos envolvidos, a extensão do dano e 

seus efeitos, sem esquecer o caráter punitivo e que a indenização deve 

ser suficiente para reparar o dano, não podendo importar enriquecimento 

injustificado. (...) APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO IMPROVIDOS. 

(Apelação Cível Nº 70007874761, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relatora Fabianne Breton Baisch, julgado em 05/05/2004). (grifei e 

negritei) Sopesando tais critérios, tenho como razoável o valor de R$ 

3.000,0 (três mil reais), quantia que certamente satisfaz ao caráter 

reparatório, servindo, ainda como expiação à Requerida. Isto Posto, diante 

da doutrina e da jurisprudência apresentada, e com fulcro no artigo 269, 

inciso I, do Código de Processo Civil c/c artigo 6º da Lei nº 9.099/95, Julgo 

Parcialmente Procedente o pedido inicial, e CONDENO a Reclamada, a 

pagar à Reclamante , o valor de R$ 3.000,0 (três mil reais), pelos danos 

morais sofridos, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir 

da citação inicial (CC/2002, art. 405) e correção monetária a partir do 

presente decisum. Declaro ainda, a inexistência de qualquer débito da 

autora com a ré em relação aos contratos litigados. Defiro a liminar 

pleiteada para retirada do nome da reclamante do rol de maus pagadores, 

sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$100,00 (cem reais) 

todos os seus legais efeitos. Sem custas e honorários advocatícios nesta 

fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, 

execute-se na forma da Lei, alertando que caso o condenado não efetue 

o pagamento no prazo de 15 (quinze) dias, o montante da condenação 

será acrescido de multa no percentual de 10% (dez por cento) – (art. 

475-J do CPC). P. R. I. C. Assinado eletronicamente por: LEONARDO DE 

A R A U J O  C O S T A  T U M I A T I 

http://pje.tjmt.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam ID do 

documento: 11319845 18011115164686800000011150821

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000538-49.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO BARCELOS MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA BARBIERI CARNEIRO OAB - MT0013705A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADERBAL LUIZ ARANTES JUNIOR (REQUERIDO)

FRIGORIFICO VALE DO GUAPORE S/A (REQUERIDO)

DANILO DE AMO ARANTES (REQUERIDO)

 

Intimação da parte do inteiro teor da sentença a seguir: "Vistos em 

sentença, Relatório dispensado, conforme artigo 38 in fine da Lei nº. 

9.099/95. Consoante se verifica, a empresa-ré encontra-se em fase de 

recuperação judicial desde o ano de 2009, e de acordo com o artigo 8º 

“caput ” da Lei 9099/95, não podem figurar como parte no Juizado a 

massa falida.Ademais, embora as pessoas de ADERBAL LUIZ ARANTES 

JUNIOR e DANILO DE AMO ARANTES, tenham sidas cadastradas como 

requeridos no processo, consta na inicial que estes seriam 

representantes da empresa jurídica. Por tanto, o pedido de revelia aduzido 

na audiência conciliatória pelo não comparecimento dos mesmos, não 

prospera. No presente caso, a parte autora alega que a recuperação 

suspende o prazo prescricional, no entanto, a demanda deve ser proposta 

no juízo competente, qual seja, onde se processa a recuperação da 

empresa. Sendo assim, JULGO EXTINTA a presente ação, sem julgamento 

do mérito, face a incompetência deste juízo o que faço com fundamento no 

art. 51, inciso IV da Lei 9099/95. Caso haja documentos originais 

depositados em cartório, autorizo a entrega a(o) autor(a). 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."

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010817-09.2016.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

IVETE TEREZINHA RAMPANELLI SANTA CATARINA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA MANETTI SENHORINHO OAB - PR0066807A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO RAMAO ASPETT COTT (REQUERIDO)

 

Intimação da parte promovente para indicar novo endereço da parte 

promovida.

Comarca de Poxoréo

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº. 033/2018/DF.

A Doutora LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI, Meritíssima Juíza de 

Direito Diretora do Foro da Comarca de Poxoréu, Estado de Mato Grosso, 

no uso de suas atribuições legais, etc;

CONSIDERANDO que a servidora Rosely Lopes de Araújo, Auxiliar 

Judiciária, ora designada Gestora Judiciária Substituta da Secretaria da 

Segunda Vara desta Comarca, matrícula 6189, encontrar-se em gozo de 

férias, no período de 23.7 a 11.8.2018;

R E S O L V E:

Artigo 1º. – DESIGNAR a servidora LUCIANA NIGRO ANTIGA MOURA 

BARBOSA, Auxiliar Judiciária, matrícula 8613, para exercer as funções de 

Gestora Judiciária Substituta da Secretaria da Segunda Vara desta 

Comarca de Poxoréu-MT, no período de 23.7 a 11.8.2018, em substituição 

a titular que se encontra em gozo de férias.

Publique-se, registre-se e cumpra-se, remetendo-se cópia ao 

Departamento de Recursos Humanos do Tribunal de Justiça. Poxoréu-MT, 

24 de julho de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti, Juíza de Direito Diretora do Foro
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PORTARIA Nº. 034/2018/DF.

A Doutora LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI, Meritíssima Juíza de 

Direito da Comarca de Poxoréu, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais, etc.

CONSIDERANDO o que dispõe o artigo 86 da Lei 4.964/85 (Código de 

Organização do Estado de Mato Grosso – COJE) e as determinações 

contidas no Capítulo II, art. 13, da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça - CNGC;

CONSIDERANDO os termos do Ofício Circular n. 218/2018-CSC-CGJ, que 

informa da desnecessidade de realização de correição nas serventias 

extrajudiciais situadas na sede da Comarca, tendo em vista terem sido 

realizada recentemente pela Corregedoria Geral da Justiça;

R E S O L V E:

Art. 1º. – DISPENSAR realização de correição nas serventias 

extrajudiciais situadas nesta sede (Cartório do 1º e 2º Ofício) desta 

Comarca, conforme relato no Ofício Circular n. 218/2018 da Corregedoria 

Geral da Justiça.

Art. 2º DESIGNAR o dia 10 de agosto de 2018, para realização da 

Correição Ordinária nas serventias extrajudicial dos Distritos desta 

Comarca de Poxoréu-MT, sem prejuízo do normal funcionamento dos 

serviços executados nas serventias, com prazo de 30 (trinta) dias para 

conclusão.

Art. 3º - Convidar advogados, representante do Ministério Público e 

demais interessados para, querendo, acompanharem os trabalhos de 

inspeção, desde sua instalação, no dia e hora mencionados até a sua 

finalização, podendo fazer qualquer tipo de reclamação à Juíza 

Corregedora, que permanecerá durante os trabalhos à disposição do 

público, desde que tenham razões plausíveis para reclamar, ou ainda, 

proporem sugestões que venham contribuir para o aprimoramento dos 

Órgãos Extrajudiciais.

Art. 4º - Durante os trabalhos correicionais serão examinados todos os 

livros, pastas e tudo que se relacionar com o expediente, determinando 

aos senhores Tabeliães/Oficiais Registradores, que tomem as 

providências para que tudo esteja à disposição da Juíza Corregedora no 

início dos trabalhos correicionais.

Art. 5º - Nomear a servidora, Simuany Costa Picolo, Assessora de 

Gabinete I, para secretariar os trabalhos correicionais.

Art. 6º - Estabelecer cronograma de correição a ser cumprido, na seguinte 

forma:

10/08/2018 – Cartório de Registro Civil - Distrito de Jarudore, a partir das 

09h00;

10/08/2018 – Cartório de Registro Civil - Distrito de Alto Coité, a partir das 

14h00;

Artigo 7º - Não ocorrerá qualquer tipo de interrupção do expediente nas 

respectivas serventias, durante o período correicional.

Publique-se. Registre-se. Remetendo-se cópia à Corregedoria Geral da 

Justiça e às serventias. Poxoréu-MT, 30 de julho de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti, Juíza de Direito Diretora do Foro

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 73500 Nr: 255-40.2017.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Felicidade Duarte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Correia de Magalhães, Sandra Maria 

de Melo Magalhães, Terezinha Conceição Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Benjamim de Oliveira - 

OAB:5.041/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo a intimação da parte autora para no prazo legal, 

impugnar a contestação apresentada

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 79381 Nr: 779-03.2018.811.0014

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edvaldo Duarte Borges

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007-CGJ e 

Portaria n.º 01/2017/DF, impulsiono estes autos ao setor de Expedição de 

Matéria de Imprensa, com a finalidade de intimar o advogado da Parte 

autora, via DJE – (Diário da Justiça eletrônica), a efetuar o pagamento da 

diligência da Oficial de Justiça, conforme Portaria n.º 29/2015/DF do fórum 

de Poxoréu e certidão do Oficial de Justiça às fls. 79, adiante transcrita: 

"CERTIFICO, eu Oficial de Justiça abaixo assinado, que tendo em vista a 

parte executada não ter quitado a dívida, tampouco ter oferecido bens à 

Penhora, dentro do prazo legal, passei a Proceder a Penhora - AUTO em 

anexo em bens descritos neste. Efetuada a Penhora nos semoventes, 

Depositei-os em mãos do executado e INTIMEI-O da mesma. Dou fé. 

DEUZENI PEREIRA DE SOUZA-OF. DE JUSTIÇA - OBSERVAÇÃO: Foram 

efetuadas DUAS(02)Diligências na Região do " AREIA " para a efetivação 

integral do ato de PENHORA e UMA(01) na Região do TOMBADOR para a 

efetivação da INTIMAÇÃO DA PENHORA, devendo a parte Exequente 

efetuar o devido depósito.". Podendo ser depositado no SITE do Tribunal 

de Justiça sendo: www.tjmt.jus.br, nos ícones “serviço”, “guias” por 

último “diligência”, juntando-se comprovante nos autos, pelo prazo fixado 

na CNGC.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 76541 Nr: 1744-15.2017.811.0014

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: EFdS, GVRF, MJRF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MdSR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jardel Mendonça Santana - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MIRIELY DA SILVA REIS, Cpf: 

03227873192, Rg: 24764449, Filiação: Maria Pereira da Silva Reis e 

Natanoel, data de nascimento: 25/02/1993, brasileiro(a), natural de 

Rondonópolis-MT, convivente, Telefone 66 99648-5541. atualmente em 

local incerto e não sabido

Finalidade: Proceder a intimação da requerida, para comparecer na 

audiência de conciliação, designada para o dia 02/08/2018, as 15:00 

horas, no CEJUSC, Fórum de Poxoréu MT

Despacho/Decisão: Código: 76541VISTOS,DETERMINO A REMESSA deste 

feito ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania nesta 

Comarca, para possibilidade de sessão de conciliação, nos termos do 

artigo 334 do Código de Processo Civil, presidida por conciliador 

devidamente capacitado e cadastrado no Núcleo Permanente de Métodos 

Consensuais de Solução de Conflitos.INTIMEM-SE as partes, 

pessoalmente, para que compareçam à audiência a ser designada.Na 

eventualidade de não satisfação das necessidades dos envolvidos por 

meio das técnicas da conciliação ou mediação, retorne os autos 

conclusos para deliberações.Ciência ao Parquet.Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Poxoréu – MT, 02 de abril de 

2018.Luciana Braga Simão TomazettiJuíza 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, Juscinete Souza Reis, 

digitei.

Poxoréu, 27 de julho de 2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 79037 Nr: 640-51.2018.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdemir de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Cicero Pinto - 

OAB:14174-A/MT, Thiago Souza Borges - OAB:9.035/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo a intimação da parte autora, para no prazo legal, 

impugnar a contestação apresentada

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 78773 Nr: 534-89.2018.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Domingos dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Sousa Miranda - OAB:/MT 

- 16.514

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo a intimação da parte autora, para no prazo legal, 

impugnar a contestação apresentada

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 62902 Nr: 1133-04.2013.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcia Rosa Ferreira Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio Gonçalves de Miranda 

Neto - OAB:MT 14576, Maria Elisa Sena Miranda - OAB:15017/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo a intimação da parte autora, para no prazo legal, 

apresentar as contrarrazões ao recurso de apelação interposto

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 78777 Nr: 538-29.2018.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleonice Francisca dos Santos Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Sousa Miranda - OAB:/MT 

- 16.514

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo a intimação da parte autora, para no prazo legal, 

impugnar a contestação apresentada

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 78769 Nr: 530-52.2018.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Delvira Moreira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lorrane Moreira Martins dos 

Santos - OAB:20687/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo a intimação da parte autora, para no prazo legal, 

impugnar a contestação apresentada

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 78588 Nr: 434-37.2018.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edith Ferreira Santana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Sousa Miranda - OAB:/MT 

- 16.514

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo a intimação da parte autora, para no prazo legal, 

impugnar a contestação apresentada

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 78560 Nr: 416-16.2018.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aideni Rodrigues do Carmo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lorrane Moreira Martins dos 

Santos - OAB:20687/O, Reinaldo Bispo de Araújo Filho - 

OAB:OAB/MT 14537

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo a intimação da parte autora, para no prazo legal, 

impugnar a contestação apresentada

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 78193 Nr: 235-15.2018.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marilda dos Santos Nalifico

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRATEL TV SAT TELECOMUNICAÇÕES S/A 

(denominada CLARO TV)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Souza Borges - 

OAB:9.035/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Cesar Alexandre 

dos Santos - OAB:13.431-B/MT

 Certifico que procedo a intimação das partes, para no prazo legal, 

apresentarem as provas que pretendem produzir

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 76057 Nr: 1516-40.2017.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAGMAR CLAUDINA DA SILVA ASSIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO ALMEIDA DE SOUZA - 

OAB:11716

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo a intimação da parte autora, para no prazo legal, 

apresentar as contrarrazões ao recurso de apelação interposto

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 79665 Nr: 931-51.2018.811.0014

 AÇÃO: Procedimento Sumário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jair Ferreira de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dayse Crystina de Oliveira 

Lima - OAB:13890/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo a intimação da parte autora, para no prazo legal, 

impugnar a contestação apresentada

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 72423 Nr: 1832-87.2016.811.0014

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sandro José Xavier da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jennyfer Ferreira 

Bathemarque - OAB:MT/23259/0

 “VISTO. Tendo em vista o teor da Portaria nº. 779/20178/DPG, publicada 

no dia 22/08/2017, suspendendo o atendimento do núcleo da Defensoria 

Pública desta comarca, por prazo indeterminado, nomeio a advogada 

JENNYFER FERREIRA BATHEMARQUE (OAB/MT 23.529) para patrocinar a 

defesa do denunciado SANDRO, modo pelo qual fixo o valor de 05 (cinco) 

URH. Ainda, DETERMINO que seja feito o desmembramento do processo 

em relação a denunciada MARIA APARECIDA FERNANDES RAMOS, haja 

vista a sua suspensão no processo, conforme fl. 93. OFICIE-SE a 

secretaria municipal de saúde na pessoa de IDA FERREIRA (coordenadora 

do serviço de saúde mental) para que realize o acompanhamento do 

denunciado à programa de tratamento a dependência química existente no 

município. Considerando que fora procedida à oitiva das testemunhas 

presentes e o interrogatório do denunciado SANDRO, e, não houve 

requerimento de diligência pelas partes, razão pela qual DOU POR 

ENCERRADA a instrução processual. No mais, abra-se vista dos autos ao 

Ministério Público e a Defesa para apresentarem seus memoriais escritos 

no prazo legal de 05 (cinco) dias. Após, façam os autos conclusos para 

sentença. Cumpra-se.”.

Comarca de São José do Rio Claro

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 64761 Nr: 1542-15.2016.811.0033

 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): SIMAO MACENA, SERGIO LUIZ MACENA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE MARIA MARIANO - 

OAB:3539-B/MT, VANIA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO - OAB:18655

 Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, item 7.2.2 (CNGC/MT, item 

6.16.7.3), impulsiono estes autos ao setor de Expedição de Matéria de 

Imprensa, para intimar a douta advogada da parte requerida, para requerer 

o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 29367 Nr: 116-41.2011.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELI MARIM ALVAES

 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:

 (...) Com essas considerações, DECLARO O PROCESSO EXTINTO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com esteio no artigo 485, inciso VI, do Código de 

Processo Civil.Sem custas ou condenação de honorários da parte 

adversa, visto que a autora é beneficiária da assistência judiciária gratuita. 

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se o processo com as 

anotações e baixas devidas.Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 16275 Nr: 1356-41.2006.811.0033

 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: ESPOLIO DE JOÃO PEDRO STIVANELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO LICHKOSKY, IMCOL - IMÓVEIS E 

COLONIZAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE MARIA MARIANO - 

OAB:3539-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabíola Cássia de Noronha 

Sampaio - OAB:4997 -MT, Sérgio Marcos Lermen - OAB:8052/MT

 PROCESSO: 1356-41.2006.811.0033

CÓDIGO: 16275

AUTOR: ESPÓLIO DE JOÃO PEDRO STIVANELLO

REQUERIDA: CLAUDIO LICHKOSKY E IMCOL – IMÓVEIS E COLONIZAÇÃO 

LTDA.

DESPACHO

 Vistos.

Certifique-se eventual decurso de prazo do requerido para apresentar 

contestação.

Após, conclusos para sentença.

Cumpra-se.

São José do Rio Claro – MT, 27 de julho de 2018.

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 31623 Nr: 2379-46.2011.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENAURA JULIA PROCIUNICA

 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:

 Visto.

 Concedo à parte autora prazo de 05 (cinco) dias para que justifique a 

ausência nesta audiência, sob pena de julgamento antecipado da lide.

Extrapolado o prazo acima concedido, com ou sem manifestação, 

tornem-me os autos conclusos para deliberação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 24492 Nr: 1739-14.2009.811.0033

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE LUIZ JUSTINO, VALDETE GOMES JUSTINO

 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:

 Visto.

 Concedo à parte autora prazo de 05 (cinco) dias para que justifique a 

ausência nesta audiência, sob pena de julgamento antecipado da lide.

Extrapolado o prazo acima concedido, com ou sem manifestação, 

tornem-me os autos conclusos para deliberação.

Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 29598 Nr: 346-83.2011.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL CRISPIM DA SILVA

 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:

 Visto.

 Concedo à parte autora prazo de 05 (cinco) dias para que justifique a 

ausência nesta audiência, sob pena de julgamento antecipado da lide.

Extrapolado o prazo acima concedido, com ou sem manifestação, 

tornem-me os autos conclusos para deliberação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 56064 Nr: 1667-51.2014.811.0033

 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: CLDS, MLLDS, TVDSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TFSS, MCL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REJANE BUSS SONNENBERG - 

OAB:5.862/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

 Defiro o pedido acima formulado pela parte autora e redesigno a audiência 

de instrução e julgamento para o dia 05/09/2018, às 14:15 horas, saindo o 

presente intimado

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 28740 Nr: 2619-69.2010.811.0033

 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: CN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESN, EDSN, KJDSN, ESN, MHDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO: 2619-69.2010.811.0033

CÓDIGO: 28740

AUTOR: CLAUDINEI NOVAIS

REQUERIDA: MARIA HELENA DOS SANTOS

DECISÃO

 Vistos.

Deixo de homologar o acordo entabulado aos autos, uma vez que 

demonstrado nos autos apensos que as crianças estão sob os cuidados 

e responsabilidade da guardiã, bem como a informação apresentada no 

último relatório psicossocial de que a guardião pretende continuar com a 

guarda de seus netos, bem como expender os cuidados necessários a 

eles, sendo que eventual e superveniente interesse na guarda dos 

menores deverá ser postulada por meio de medida contenciosa.

Intimados os requerentes sobre a presente decisão e decorrido eventual 

prazo, certifique-se e arquive-se, com as baixas e anotações 

necessárias.

 Cumpra-se.

São José do Rio Claro – MT, 27 de julho de 2018.

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 75049 Nr: 3444-66.2017.811.0033

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUIZ PRESIDENTE DO TRIBUNAL DO JURI

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE PAUTA DE JULGAMENTOS DO TRIBUNAL DO JÚRI

PRAZO 30 DIAS

Para que chegue ao conhecimento de todos, expediu-se o presente Edital 

tornando pública a pauta para o julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, 

conforme dados abaixo, ficando, contudo, sujeita a modificações 

posteriores em virtude de outros feitos que fiquem concluídos para o 

julgamento:

 Dados da Sessão (Tipo, Data, Hora, Dados Processo): Data: 08/08/2018 – 

08 horas e 30 minutos - Código: 19542 - Réu(s): Laudelino da Rocha e 

Roniel de Souza - Data: 29/08/2018 – 08 horas e 30 minutos - Código: 

30951 - Réu(s): Eliandro Leite da Silva - Data: 31/08/2018 – 08 horas e 30 

minutos – Código: 60109 - Réu(s): Rony Robson Souza Santos

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 dos Santos 

Costa, digitei.

São José do Rio Claro, 27 de julho de 2018

Adriana de Souza Casavechia Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 76776 Nr: 104-80.2018.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALDN, MAAN, KIMD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMD, CJDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANIA CONCEIÇÃO DO 

NASCIMENTO - OAB:18655

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, item 7.2.2 (CNGC/MT, item 

6.16.7.3), impulsiono estes autos ao setor de Expedição de Matéria de 

Imprensa para intimar a parte autora para apresentar memoriais no prazo 

legal.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 69443 Nr: 756-34.2017.811.0033

 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: ROSANGELA ALVES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYCON GLEISON FURLAN 

PICININ - OAB:16.158-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ( . . . )3. Cumpra a Secretar ia, portanto, as seguintes 

providências:a)Proceda-se com cadastramento da profissional médica 

nomeada e a intime da nomeação.b)Intime-se, via DJe, o(a/s) patrono(a/s) 

das partes sobre o teor da presente decisão.c)Após, intime-se a perita 

médica para que agende data para realização da perícia, intimando-se as 

partes, em seguida, da data designada.d)Apresentado o laudo, intimem-se 

as partes, via DJE, para se manifestarem acerca dos trabalhos nos 

respectivos prazos legais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 66806 Nr: 2740-87.2016.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IMOBILIÁRIA MULT CORRETORA LTDA, VALDIR ALVES 

DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MISSISSIPI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 

LTDA EPP
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETICIA FREITAS DA SILVA - 

OAB:19578/O, WILSON RODRIGUES FONTELLI - OAB:8188-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDIR BRUNO ENGEL JUNIOR 

- OAB:8013/MT

 Informo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado, que haverá 

audiência no Fórum de Peixoto de Azevedo/MT, na Segunda Vara Criminal 

e Cível, no dia 22/08/2018 às 15:45 horas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 16529 Nr: 1605-89.2006.811.0033

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIMAR ALVES DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ FERNANDO PONTES DE 

SOUSA - OAB:18.270/CE

 Informo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado, que haverá 

audiência no Fórum de Nortelândia/MT, no dia 04/10/2018 às 13:20 horas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 55227 Nr: 962-53.2014.811.0033

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDREA MARIA CESAR MEDEIROS 

RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA BEATRIZ IWAKI SOARES 

DE MELLO - OAB:282.020, CORALDINO SANCHES VENDRAMINI - 

OAB:117.843

 Informo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado, que haverá 

audiência no Fórum de São José dos Quatro Marcos/MT, no dia 

04/09/2018 às 15:00 horas.

Comarca de Vila Rica

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 065/2018-DF - O Doutor Carlos Eduardo de Moraes e Silva, 

MM. Juiz em Substituição e Diretor do Foro, desta Comarca de Vila Rica, 

Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, etc 

......Considerando o requerimento da servidora Patrícia Raquel Scheffler M. 

Ferreira, mat. 9333, solicitando exoneração imediata do cargo de Gestora 

Administrativa III;R E S O L V E:I - Revogar a Portaria 017/2018 - DF, que 

designou a servidora Patrícia Raquel Scheffler M. Ferreira, Técnica 

Judiciário-efetiva, matricula 9333, para exercer função de Gestora 

Administrativa III desta Comarca de Vila Rica, a partir da publicação;II – 

MANTER a servidora acima identificada LOTADA na Central Arrecadação 

e Arquivamento desta Comarca.Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.Vila 

Rica - MT, 27 de julho de 2018. Carlos Eduardo de Moraes e Silva - Juiz 

Substituto Diretor do Foro

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 53352 Nr: 707-76.2016.811.0049

 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: NEIVA MARIA FAITA LAIKOVSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SUELEN SOUSA ELEUTÉRIO DE 

LUCENA - OAB:21.718-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos para intimação da parte autora através de 

seu advogado para manifestar-se acerca da petição de fls. 95/96, juntada 

nos autos.

Primeira Entrância

Comarca de Alto Garças

Vara Única

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 51336 Nr: 2662-53.2017.811.0035

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALVACI RODRIGUES MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública da 

Comarca de Alto Garças-MT - OAB:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE ALTO GARÇAS - MT

JUÍZO DA VARA ÚNICA

 EDITAL DE PAUTA DE JULGAMENTOS DO TRIBUNAL DO JÚRI (CPP, ART. 

432)

O(A) Doutor(a) Lener Leopoldo da Silva Coelho, Juiz(a) de Direito e 

Presidente do Tribunal do Júri da Comarca de Alto Garças - MT, na forma 

da lei, etc.

F A Z S A B E R , a todos quanto o presente Edital virem ou dele 

conhecimento tiverem, que a pauta para o julgamento pelo Tribunal Popular 

do Júri , na sessão extraordinária DO MÊS DE AGOSTO, ficando, contudo, 

sujeita a modificações posteriores em virtude de outros feitos que fiquem 

concluídos para o julgamento:

DATA DADOS DO PROCESSO

15/08/2018 Ação Penal de Competência do Júri n. 410-77.2017.811.0035

 08:30 Horas Autor: MPE

 Réu: GEONNY SOARES RIBEIRO

 Advogado: Fernando César Passinato Amorim

 Vítima: Matheus Rodrigues Ferrari Neto

DATA DADOS DO PROCESSO

20/08/2018 Ação Penal de Competência do Júri n. 1006-61.2017.811.0035

 07:00 Horas Autor: MPE

 Réu: BRUNO SEVERINO DA CONCEIÇÃO

 EDUARDO VASCO LIMA

 WAGNER DE SOUZA SANTOS

 CARLOS ANDRÉ DE JESUS

 EDILSON FRANCISCO MUNIZ JÚNIOR

 Advogado:Jakson Ricardo Freier

 Fernando César Passinato Amorim

 Defensoria Pública de Alto Garças-MT

 MOISÉS BARBOSA DE QUEIROZ

 Vítima: Dener de Souza da Silva

DATA DADOS DO PROCESSO

17/08/2018 Ação Penal de Competência do Júri n. 2662-53.2017.811.0035

 08:30 Horas Autor: MPE

 Réu: ALVACI RODRIGUES MARTINS

 Advogado: Defensoria Pública de Alto Garças-MT

 Vítima: ANGELA MARIA GONÇALVES DOS SANTOS SILVA

Eu, Gerson Nunes dos Santos, que o digitei.

Alto Garças - MT, 27 de julho de 2018.

Lener Leopoldo da Silva Coelho

Juiz(a) Presidente do Tribunal do Júri

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 54975 Nr: 763-83.2018.811.0035

 AÇÃO: Protesto->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leonel Jacinto de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERIO COUTO CARVALHO 

ARAUJO - OAB:11953

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO o feito a parte autora para que 

manifeste-se em réplica à Contestação ofertada.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 30372 Nr: 240-81.2012.811.0035

 AÇÃO: Remoção de Inventar iante->Inc identes->Out ros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VMBC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando César Passinato 

Amorim - OAB:7542 - MT

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO os autos ao advogado Fernando 

César Passinato Amorim, para que promova sua imediata devolução, em 

razão do tempo excessivo de sua carga, sob as penas da Lei e sanções 

administrativas pertinentes ao caso. ATO ORDINATÓRIO EM REITERAÇÃO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 387 Nr: 304-48.1999.811.0035

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cargil Agrícola s/a.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Humberto Domingues Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renato Gomes Nery - OAB:2051

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando César Passinato 

Amorim - OAB:7542 - MT, Péricles Landgraf Araújo de Oliveira - 

OAB:18.294/PR

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO os autos ao advogado Fernando 

Cesar Passinato Amorim, para que devolva imediatamente os autos em 

referência, em carga por tempo excessivo, sob as penas da lei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 13259 Nr: 454-43.2010.811.0035

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lauro Müller

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sementes Nacional Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Zanchet 

Girardello - OAB:11033-B/MT, Fernando César Passinato Amorim - 

OAB:7542 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eloísio Mendes de Araújo - 

OAB:8978/MS

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO os autos ao advogado Fernando 

César Passinato Amorim, para que promova sua imediata devolução, em 

razão do tempo excessivo de sua carga, sob as penas da Lei e sanções 

administrativas pertinentes ao caso.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 9611 Nr: 367-58.2008.811.0035

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agrofel Agro Comercial Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sueli Sapiecinske Krampe, Vilson João 

Sapiecinske

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KELTON ALFREDO VOLPE - 

OAB:19.741

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aparecido Gonçalves - 

OAB:2022/MT, FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM - OAB:7542

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO os autos ao advogado Fernando 

Cesar Passinato Amorim, para que devolva imediatamente os autos em 

referência, em carga por tempo excessivo, sob as penas da lei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 14920 Nr: 949-53.2011.811.0035

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAMIR RODRIGO KONRAD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLDEN CAMINHÕES LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Zanchet 

Girardello - OAB:11033-B/MT, Fernando César Passinato Amorim - 

OAB:7542 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO os autos ao advogado Fernando 

Cesar Passinato Amorim, para que devolva imediatamente os autos em 

referência, em carga por tempo excessivo, sob as penas da lei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 11604 Nr: 475-53.2009.811.0035

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Justino de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivone Sapienciski

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Zanchet 

Girardello - OAB:11033-B/MT, Fernando César Passinato Amorim - 

OAB:7542 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANAYNA ANDREYA GEMELLI 

- OAB:1573

 Considerando o prazo excessivo da carga destes autos ao advogado 

Fernando Cesar P. Amorim, nos termos da CNGC, IMPULSIONO-O parar 

que promova sua devolução imediatamente, sob pena de busca e 

apreensão além das cominações administrativas e penais. ATO 

ORDINATÓRIO REITERADO PELA SEGUNDA VEZ.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 13619 Nr: 813-90.2010.811.0035

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sementes Nacional Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lauro Müller

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eloísio Mendes de Araújo - 

OAB:8978/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Eduardo Zanchet 

Girardello - OAB:11033-B/MT, Fernando César Passinato Amorim - 

OAB:7542 - MT

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO os autos ao advogado Fernando 

César Passinato Amorim, para que promova sua imediata devolução, em 

razão do tempo excessivo de sua carga, sob as penas da Lei e sanções 

administrativas pertinentes ao caso.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 14339 Nr: 374-45.2011.811.0035

 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): Espólio de Laercio Paulo Cimadom

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO IVÁN ZAKIDALSKI - 

OAB:39.274/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando César Passinato 

Amorim - OAB:7542 - MT

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO os autos ao advogado Fernando 

César Passinato Amorim, para que promova sua imediata devolução, em 

razão do tempo excessivo de sua carga, sob as penas da Lei e sanções 

administrativas pertinentes ao caso. ATO ORDINATÓRIO EM REITERAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 55488 Nr: 894-58.2018.811.0035

 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): LEOBERTO JORGE DA SILVA- ME, Sandra 

Maria Rodrigues, Leoberto Jorge da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:56918 OAB/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO os autos a autora para que se 

manifeste acerca da proposta de acordo oferecida na audiência 

concliatória junto ao CEJUSC, conforme mencionado no termo da referida 

audiência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 54995 Nr: 775-97.2018.811.0035

 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): Fernando Cesar Passinato Amorim, Carlos 

Eduardo Zanchet Girardello, ANNE CAROLINE ALVES FREIER 

GIRARDELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:OAB/MT 14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

PASSINATO AMORIM - OAB:7542

 Considerando a certidão de decurso de prazo de REF. 31, nos termos da 

CNGC, IMPULSIONO os autos a autora para que se manifeste soibre o seu 

prosseguiemnto, no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 54736 Nr: 644-25.2018.811.0035

 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): Angelita Rodrigues da Silva Amorim, 

AUGUSTINHO CLAUDINO NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:OAB/MT 14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

PASSINATO AMORIM - OAB:7542

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO os autos à parte requerida, para que 

promova a regularização processual, no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 54579 Nr: 579-30.2018.811.0035

 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): Angelita Rodrigues da Silva Amorim, ANNE 

CAROLINE ALVES FREIER GIRARDELLO, Carlos Eduardo Zanchet 

Girardello

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:OAB/MT 14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO os autos a autora para que se 

manifeste sobre o bem indicado a penhora na REF. 33.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 38943 Nr: 824-46.2015.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ VIANA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Eduardo da Silveira 

Leite - OAB:137269/SP, Odair Donizete Ribeiro - OAB:109334/SP, 

Patrícia Mariano da Silva - OAB:171.255 SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO os autos à autora para que se 

manifeste sobre a certidão de trânsito em julgado da r. sentença 

procedente, sob pena de remessa ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 13020 Nr: 228-38.2010.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Artêmio Luiz Baptistella, Milton Klasener, Olivio Frick

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Zanchet 

Girardello - OAB:11033-B/MT, Fernando César Passinato Amorim - 

OAB:7542 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ATHALA DE 

OLIVEIRA SHCAIRA - OAB:20495-A

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO os autos ao advogado Fernando 

César Passinato Amorim, para que promova sua imediata devolução, em 

razão do tempo excessivo de sua carga, sob as penas da Lei e sanções 

administrativas pertinentes ao caso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 13016 Nr: 224-98.2010.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Ido Rudi Trentini, Edemir Trentini, Anita 

Trentini, Espólio de Osvino Trentini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Zanchet 

Girardello - OAB:11033-B/MT, Fernando César Passinato Amorim - 

OAB:7542 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA ANDRADE SOARES 

GUSMAO - OAB:33327, RAFAEL SGANZERLA DURAND - 

OAB:12.208-A/MT

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO os autos ao advogado Fernando 

César Passinato Amorim, para que promova sua imediata devolução, em 

razão do tempo excessivo de sua carga, sob as penas da Lei e sanções 

administrativas pertinentes ao caso.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 10512 Nr: 1020-60.2008.811.0035

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BdSC, BdSC, APCdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENAN ARAÚJO GOUVEIA 

MARTINS - OAB:22053/MT.

 Considerando o prazo excessivo da carga destes autos ao advogado 

Renan Araujo Gouveia Martins, nos termos da CNGC, IMPULSIONO-O 

parar que promova sua devolução imediatamente, sob pena de busca e 

apreensão além das cominações administrativas e penais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 30526 Nr: 412-23.2012.811.0035

 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: MARM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDEDRM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Zanchet 

Girardello - OAB:11033-B/MT, Fernando César Passinato Amorim - 

OAB:7542 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MOISÉS BARBOSA DE 

QUEIROZ - OAB:OAB/MT 11.759

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO os autos ao advogado Fernando 

Cesar Passinato Amorim, para que devolva imediatamente os autos em 

referência, em carga por tempo excessivo, sob as penas da lei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 32554 Nr: 892-64.2013.811.0035

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 
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Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joana Maria Prado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Teodolino Viana Prado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando César Passinato 

Amorim - OAB:7542 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO os autos ao advogado Fernando 

Cesar Passinato Amorim, para que devolva imediatamente os autos em 

referência, em carga por tempo excessivo, sob as penas da lei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 32342 Nr: 648-38.2013.811.0035

 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: Jadson Cássio Jesus Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ilarindo Inácio de Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Zanchet 

Girardello - OAB:11033-B/MT, Fernando César Passinato Amorim - 

OAB:7542 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO os autos ao advogado Fernando 

Cesar Passinato Amorim, para que devolva imediatamente os autos em 

referência, em carga por tempo excessivo, sob as penas da lei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 8795 Nr: 928-19.2007.811.0035

 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: Elenir Pfeifer

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Hiltor Rubens Pfeifer

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Zanchet 

Girardello - OAB:11033-B/MT, Fernando César Passinato Amorim - 

OAB:7542 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO os autos ao advogado Fernando 

Cesar Passinato Amorim, para que devolva imediatamente os autos em 

referência, em carga por tempo excessivo, sob as penas da lei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 32036 Nr: 289-88.2013.811.0035

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Célio Gian da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastiana Pereira de Oliveira, Eva Roja da 

Silva Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Zanchet 

Girardello - OAB:11033-B/MT, Fernando César Passinato Amorim - 

OAB:7542 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Batista de Araújo e 

Silva - OAB:4208-A

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO os autos ao advogado Fernando 

César Passinato Amorim, para que promova sua imediata devolução, em 

razão do tempo excessivo de sua carga, sob as penas da Lei e sanções 

administrativas pertinentes ao caso. ATO ORDINATÓRIO EM REITERAÇÃO.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 4884 Nr: 275-85.2005.811.0035

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Julia Mangas Catarino da Fonseca Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Lobo dos Santos, José Roberto 

Martins Feltrin, Wagner Azevedo Campos, Janete Camarini de Azevedo 

Campos, Suely da Silva Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Carlos de Souza Pires - 

OAB:MT - 1938-A, Milton Vizini Corrêa Júnior - OAB:3076-A/MT, 

Salvador Pompeu de Barros Filho - OAB:5714/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriana Schotten Wittmann - 

OAB:10.192-MT, Manoel Ribeiro Filho - OAB:1143/MT, Patricia 

Quessada Milan - OAB:7.131/MT, Zaid Arbid - OAB:1.822-A/MT

 DECISÃO.

Vistos etc.

Trata-se de AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA extraída da ação de 

manutenção de posse proposta por Maria Júlia Mangas Catarino da 

Fonseca Pereira e outros, em face de Sebastião Lobo dos Santos, José 

Roberto Martins Feltrin, Suely da Silva Martins, Wagner Azevedo Campos 

e Janete Camarini de Azevedo Campos.

Adveio aos autos à fl. 1039, pedido de penhora no rosto dos autos da 

ação ordinária sob o cód. 1862.

As partes executadas apresentaram impugnação ao pleito de penhora às 

fls. 1042/1043 e 1044/1048 dos autos.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Decido.

Intime-se a parte exequente em réplica para que se manifeste acerca das 

impugnações apresentadas às fls.1042/1043 e fls.1044/1048 no prazo de 

10 (dez) dias. Após conclusos.

Defiro o pedido de penhora no rosto dos autos da Ação Ordinária, 

processo n. 304-43.2002.811.0035 (cód. 1862), em tramite neste juízo, no 

importe de R$ 3.943.041,68 (três milhões, novecentos e quarenta e três 

mil, quarenta e um reais e sessenta e oito centavos). Expeça-se o 

necessário.

Nos termos do artigo 841, § 1º, do CPC, formalizada a penhora intimem-se 

os executados do ato através de seus advogados.

Após, cumpridas as providências acima, intimem-se os exequentes para 

que se manifestem no prazo de 10 (dez) dias requerendo o que dê direito.

Às providências.

Expeça-se o necessário.

 Alto Garças/MT, 27 de julho de 2018.

____________________________________

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

Juiz de Direito

Comarca de Apiacás

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 45237 Nr: 598-93.2012.811.0084

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Francisca da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Irineu Marcelo - OAB:8583-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de execução de sentença proposta por Maria Francisca da Silva 

em face do Instituo Nacional do Seguro Social – INSS.

Entre um ato e outro, fora realizado o pagamento das parcelas do 

benefício de previdenciário, nos valores constante nos autos.

Diante do exposto, JULGO E DECLARO EXTINTO o presente processo, nos 

termos do artigo 924, II, do CPC/2015, considerando que foi satisfeita a 

obrigação.

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).

Após o trânsito em julgado, devidamente CERTIFICADO, ARQUIVE-SE, 

mediante as baixas e cautelas de praxe.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 34359 Nr: 894-91.2007.811.0084

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Pereira Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Irineu Marcelo - 

OAB:8583-A/MT, Márcio José Negrão Marcelo - OAB:278108

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de execução de sentença proposta por José Pereira Barbosa em 

face do Instituo Nacional do Seguro Social – INSS.

Entre um ato e outro, fora realizado o pagamento das parcelas do 

benefício de previdenciário, nos valores constante nos autos.

Diante do exposto, JULGO E DECLARO EXTINTO o presente processo, nos 

termos do artigo 924, II, do CPC/2015, considerando que foi satisfeita a 

obrigação.

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).

Após o trânsito em julgado, devidamente CERTIFICADO, ARQUIVE-SE, 

mediante as baixas e cautelas de praxe.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 29970 Nr: 1562-67.2004.811.0084

 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: Felipe Cordovez

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Augusto Padilha da Costa Junior, Augusto dos 

Santos Neto, Gelson Artur Emmel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilton Nunes Gabriel - 

OAB:4342-B/MT, Nivea Maria Miglioli - OAB:8365

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adenicia de Souza Lima - 

OAB:33645/PR, Cezar Nivaldo Naspolini - OAB:MT 3207 - B, Efraim 

Rodrigues Gonçalves - OAB:4156/MT, Valentin Peron - 

OAB:7524/MT

 Processo nº: 1562-67.2004.811.0084.

Código: 29970.

Vistos.

Tendo em vista o julgamento do agravo de instrumento interposto nos 

autos, intimem-se as partes para requerer o que entender adequado, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Advirto que a parte exequente também deverá se manifestar sobre a 

impugnação ao cumprimento de sentença de fls. 1537/15338, no mesmo 

prazo.

Decorrido o prazo acima mencionado, certifique-se e façam os autos 

conclusos.

Às providências.

Apiacás/MT, 27 de julho de 2018.

Tibério de Lucena Batista

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 35468 Nr: 408-38.2009.811.0084

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Gomes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arestides Borile, Ermerinda Borile

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALENTIN PERON - OAB:7524

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA a presente ação, sem resolução do 

mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV do Código de Processo 

Civil.Custas pela parte autora, ficando SUSPENSA a exigibilidade das 

mesmas pelo quinquídio legal, na forma do § 3º do art. 98 do CPC/2015, eis 

que defiro os benefícios da justiça gratuitaSem condenação em honorários 

advocatícios.Após o trânsito em julgado, devidamente CERTIFICADO, 

ARQUIVE-SE, mediante as baixas e cautelas de praxe.Cumpra-se o 

necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 34457 Nr: 11-13.2008.811.0084

 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: SMH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMLdSJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valentin Peron - OAB:7524/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valentin Peron - 

OAB:7524/MT

 .”Assim, tendo em vista a inércia da inventariante Solangele Marli Horn, 

REMOVO a mesma do cargo e nomeio em substituição o herdeiro Rafael 

Lopes da Silva, em observância ao artigo 617 do Código de Processo 

Civil.Posto isso, DETERMINO a intimação do inventariante Rafael Lopes da 

Silva para prestar compromisso em 05 (cinco) dias e declarações nos 20 

(vinte) dias subsequentes.INTIMEM-SE, após feitas as primeiras 

declarações, o órgão do Ministério Público, bem como a Fazenda Pública 

(CPC/2015, artigo 626), manifestando-se ela sobre os valores e podendo, 

se deles discordar, juntar prova de cadastro, em vinte (20) dias (CPC/2015 

artigo 629) ou atribuir valores, que poderão ser aceitos pelos interessados 

(CPC/2015, artigo 634), manifestando-se expressamente.Havendo 

concordância, quanto às primeiras declarações e quanto aos valores, 

iniciais ou atribuídos, às últimas declarações (CPC/2015, artigo 628) e 

digam, em quinze (15) dias (CPC/2015 artigo 637).Se concordes, ao 

cálculo e DIGAM, em cinco (05) dias (CPC/2015, artigo 638).Intime-se a 

Sra. Solangele Marli Horn da presente decisão para, querendo, 

defender-se no prazo de (15) dias, sendo que casa haja manifestação, 

devera ser distribuída em apenso aos presentes autos, na forma do artigo 

623, do CPC.Cumpra-se, expedindo o necessário.Ciência ao Ministério 

Público.Às providênciasApiacás/MT, 27 de julho de 2018.Tibério de 

Lucena BatistaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 37114 Nr: 363-63.2011.811.0084

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 

Naturais Renováveis - IBAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Garcia Fernandes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Winter - 

OAB:11.470/MT

 Posto isto, RECEBO os presentes embargos declaratórios, porém, no 

mérito, DESACOLHO a pretensão nele deduzida e JULGO IMPROCEDENTE 

o pedido do embargante, por não haver, nenhuma omissão, nos termos 

dos incisos I, II e III do art. 1.022 do CPC, razão porque a MANTENHO nos 

moldes em que proferida.Sem custas ante a isenção legal e honorários 

advocatícios.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Apiacás/MT, 

27 de julho de 2018.Tibério de Lucena BatistaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 36972 Nr: 219-89.2011.811.0084

 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: BLSAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CVB-M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA 

MACEDO - OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valentin Peron - 

OAB:7524/MT

 Alega em síntese que por meio de contrato de arrendamento mercantil, a 

ora requerente arrendou 01 PLAINA ADVANCED PLUS, ADVANCERD 

PLUS PNEUMATICA, 6 EIXOS COMPLETA COM AFIAÇÃO, 

COMPRESSORES, EUXAUTORES, CABEÇOTES COM FACAS E UMA TUPIA 

OMIL, na qual o requerido se comprometeu a pagar em 48 parcelas fixas e 

consecutivas no importe de R$: 2576,41.Diante da inadimplência do 

requerido, requer a reintegração liminar do bem arrendado, com 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1030631/7/2018 Página 446 de 610



consequência rescisão do contrato firmado entre as partes. A inicial veio 

instruída com os documentos de fls. 12/35.Petição inicial recebida às fls. 

37, ocasião em que fora deferida a liminar para reintegrar o bem descrito 

na inicial. Mandado de medida liminar não cumprida conforme certificado 

pelo oficial de justiça às fls. 46, na mesma oportunidade o requerido fora 

citado para contestar a presente ação. Contestação apresentada às fls. 

49/62.Entre um ato e outro, o requerente manifestou às fls. 80 pela 

intimação do requerido a fim de indicar o paradeiro correto do bem. Pedido 

deferido às fls. 81.Requerido devidamente intimado às fls. 84, ocasião em 

que fora informado o paradeiro do bem. Instado a se manifestar o autor 

pleiteou pela expedição do mandado para o endereço indicado pelo réu.É o 

relato do necessário.Decido.Analisando detidamente os autos, verifico que 

o bem indicado pelo réu, às fls. 84 diverge do bem em litígio, ao passo que 

fora certificado pelo oficial de justiça da seguinte forma: (...) Informo ainda 

que o mesmo informo o paradeiro do veículo que se encontra preso no 

pátio do Detran Municipal de Apiacás/MT(...). Diante disso, renove-se a 

intimação do requerido para que informe o paradeiro do bem: 01 PLAINA 

ADVANCED PLUS, ADVANCERD PLUS PNEUMATICA, 6 EIXOS COMPLETA 

COM FIAÃO, COMPRESSORES, EUXAUTORES , CABEÇOTES COM FACAS 

E UMA TUPIA OMIL. Após, abra-se vistas ao requerente para pleitear o 

que entender de direito no prazo de 10 dias. Após, façam os autos 

conclusos para deliberação. Às providências.Apiacás/MT, 27 de julho de 

2018.Tibério de Lucena Batista Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 32974 Nr: 577-30.2006.811.0084

 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: Josiel Bacarin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vicente da Riva, Maria Luisa Mancini da Riva, 

Renate Anna Welmann Da Riva, Marilia Da Riva Sousa Pinto, Cristine 

Wellmann da Riva Araújo, Alexandre Henrique Araújo, Mônica Souza Pinto, 

Ariosto da Riva Neto, Cristiana Bueno da Rocha Castellões da Riva, Karin 

Wellmann da Riva, Analise Wellmann Riva, Ludovico Wellmann da Riva, 

Sérgio Carlos Passos, Cibele Souza Pinto, Indeco S/A - Integração, 

Desenvolvimento e Colonização

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Alvim da Fonseca - 

OAB:7010/MT, Edilaine Matchil Machado da Silva - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 34463.

Vistos.

Tendo em vista ausência de manifestação da Fazenda Pública Estadual, 

sobre o interesse ou não na presente causa, e considerando o 

requerimento feito ás fls. 286, bem como resposta de folhas 297/298, 

intime-se a parte requerente para apresentar no prazo de 15 dias a 

documentação solicitada pela Intermat.

Após cumprimento, remetam-se os outros para a Intermat, juntando as 

peças que a instruem.

 Intimem-se.

Cumpra-se,

 Apiacás-MT, 27 de julho de 2018.

Tibério de Lucena Batista

 Juiz Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 34102 Nr: 635-96.2007.811.0084

 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: Raimundo Lacerda Araujo, Maria Pereira Araujo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mário Luiz Giacomelli, Claudete Fátima Martini 

Giacomelli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOURDES VOLPE NAVARRO - 

OAB:6279

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valentin Peron - 

OAB:7524/MT

 Em razão de todo o exposto, JULGO EXTINTO o processo SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento nos artigos 76, §1º, I, e 485, IV, 

do Código de Processo Civil.Condeno o autor ao pagamento das custas 

processuais, observada a gratuidade de justiça já deferida nos 

autos.Após o trânsito em julgado, arquive-se mediante as baixas 

necessárias.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Apiacás/MT, 

27 de julho de 2018.Tibério de Lucena BatistaJuiz Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 31546 Nr: 633-97.2005.811.0084

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rejane Aparecida Fogaça Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Godoy e Sisti Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rosangela Pendloski - 

OAB:3256/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Alvim da Fonseca 

- OAB:7010/MT

 Processo nº: 633-97.2005.811.0084.

Código: 31546.

Vistos.

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais em que a 

parte autora reintegrou o pedido de desconsideração da personalidade 

jurídica da empresa requerida.

É o relato do necessário.

Decido.

Indefiro o reiterado pedido de desconsideração da personalidade jurídica 

de fl. 134, pelos mesmos motivos e fundamentos da decisão de fl. 197, 

visto que a parte exequente não comprovou a pertinência da 

desconsideração da personalidade jurídica à luz dos artigos 50 e 52, do 

Código Civil.

DETERMINO a intimação da parte autora, para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, requerer o que entender de direito.

Às Providências.

Intime-se

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Apiacás/MT, 27 de julho de 2018.

Tibério de Lucena Batista

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 46529 Nr: 195-56.2014.811.0084

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geoeconomica Desenvolvimento de Recursos Minerais 

Ltda, Bryan Marc Miskie

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Pedro Serafim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aarão Lincoln Sicuto - 

OAB:5091-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE a parte autora para comparecer à audiência supra 

designada.3) Havendo autocomposição, façam os autos CONCLUSOS 

para análise acerca de eventual homologação.4) Caso não haja 

composição, após o aporte de resposta aos autos, com ou sem a vinda 

dela, CERTIFIQUE-SE e façam os autos CONCLUSOS para os fins do art. 

347 do CPC/2015.Cumpra-se, expedindo o necessário.Após, certifique-se 

e façam os autos conclusos.Ás providências.Apiacás/MT, 27 de julho de 

2018.Tibério de Lucena Batista Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 46104 Nr: 851-47.2013.811.0084

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACdS, VPdS, VPdSM, MdNdSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA FERNANDES DE 

ANDRADE VINCENZI - OAB:4931

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 46104.

Vistos.

Indefiro o pedido de fl. 60, tendo em vista que tal medida é atribuição 

exclusiva da parte interessada, pois o Judiciário não pode contrair o ônus 
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da parte para si, sob pena de ofensa aos princípios da imparcialidade e 

isonomia.

Além disso, a parte exequente não comprovou documentalmente nos 

autos a impossibilidade de localização da parte executada.

Diante disso, intime-se a parte exequente, para no prazo de 10 (dez) dias 

informar o endereço atualizado do executado, sob pena de extinção e 

arquivamento do feito sem resolução do mérito.

Apiacás/MT, 27 de julho de 2018.

Tibério de Lucena Batista

 Juiz Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 31292 Nr: 379-27.2005.811.0084

 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: Fredenilza Mendes de Pinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mautra Agrícola e Colonização S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Efraim Rodrigues Gonçalves - 

OAB:4156/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arley Gomes Gonçalves - 

OAB:12192/MT, Luciano Silles Dias - OAB:171939/SP

 DETERMINO a intimação do assistente da parte requerida Jose Roberto 

Cordovez, por meio de sua procuradora (fl.550), para requerer o que 

entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, advertindo que o silencio 

acarretara no julgamento imediato da lide.Abra-se vista dos autos ao 

Ministério Publico para manifestar-se sobre as acusações relatadas pela 

requerida às fls. 349/520.Às providências.Apiacás/MT, 27 de julho de 

2018.Tibério de Lucena BatistaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 45030 Nr: 410-03.2012.811.0084

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cesar Vicente Berti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Boabaid Bertazzo - 

OAB:8794-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 45030.

Vistos.

Tendo em vista o lapso temporal transcorrido desde a última manifestação 

nos autos, intime-se a parte exequente para que traga aos autos o débito 

atualizado, no prazo de 05(cinco) dias.

 Após, voltem os autos conclusos para analise do pedido de fls.63/64.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Apiacás-MT, 27 de julho de 2018.

Tibério de Lucena Batista

 Juiz Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 36995 Nr: 242-35.2011.811.0084

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nelson Púlice, Maria Tereza Olivieri Pulice, Eduardo Amil 

Tepedino Alves, Nelson Alberto Pulice

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Celia Regina Peron Schimitt, Rosicleia Cristina 

Peron, Valentin Peron, Célia Lucia Peron

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arley Gomes Gonçalves - 

OAB:12192/MT, Diogo Egidio Sanchs - OAB:4894-MT, Luciano Silles 

Dias - OAB:171939/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALENTIN PERON - OAB:7524

 DECLARO encerrada a instrução, sendo assim DETERMINO a intimação 

das partes para apresentarem suas razões finais escritas no prazo 

sucessivo de 15 (quinze) dias.Posto isso, certifique-se e façam os autos 

conclusos para prolação da sentença. Às providências.Apiacás/MT, 27 de 

julho de 2018.Tibério de Lucena BatistaJuiz Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 37290 Nr: 45-46.2012.811.0084

 AÇÃO: Ação Rescisória->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: Nelson Púlice, Maria Tereza Olivieri Pulice, Eduardo Amil 

Tepedino Alves, Nelson Alberto Pulice

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdeir Moretti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arley Gomes Gonçalves - 

OAB:12192/MT, Diogo Egidio Sanchs - OAB:4894-MT, Luciano Silles 

Dias - OAB:171939/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valentin Peron - 

OAB:7524/MT

 ).É o relato do necessário.Decido.Com base no artigo 10, do Código de 

Processo Civil, DETERMINO a intimação da parte requerida para que se 

manifeste sobre o pedido de fls. 389/389-v, no prazo de 15 (quinze) 

dias.Após, façam os autos conclusos para deliberação. Às 

providências.Apiacás/MT, 27 de julho de 2018.Tibério de Lucena Batista 

Juiz Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 37289 Nr: 44-61.2012.811.0084

 AÇÃO: Ação Rescisória->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: Nelson Púlice, Maria Tereza Olivieri Pulice, Eduardo Amil 

Tepedino Alves, Nelson Alberto Pulice

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Olésia Benetti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arley Gomes Gonçalves - 

OAB:12192/MT, Carlos Eduardo Marcatto Cirino - OAB:7835/MT, 

Diogo Egidio Sanchs - OAB:4894-MT, Janice Schroeder - 

OAB:13.006/MT, João Gabriel Perotto Pagot - OAB:12.055/MT, 

Luciano Silles Dias - OAB:171939/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hugo Leon Silveira - 

OAB:MT/16671-A

 Processo nº: 249-56.2013.811.0084.

Código: 45538.

Vistos,

Renove-se a intimação das partes, para que se manifestem sobre o 

interesse no prosseguimento do feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção (artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil).

 Após, certifique-se e façam os autos conclusos.

 Cumpra-se.

Apiacás/MT, 27 de julho de 2018.

Tibério de Lucena Batista

Juiz Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 45538 Nr: 249-56.2013.811.0084

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mandarim Agropecuária LTDA, Agropastoril Madereira e 

Colonizadora Sanhaço Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aparecido Gomes, Raimundo Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Fernanda Panka Ayres - 

OAB:OAB/PR 40.654, Sandro Gilbert Martins - OAB:OAB/PR 23.922

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Panzarini - 

OAB:10.426/MT

 DECLINO DA COMPETÊNCIA para processar e julgar a presente ação para 

a JUSTIÇA FEDERAL DE 1ª INSTÂNCIA, determinando a remessa do feito 

ao Juízo Federal da Subseção de Sinop/MT, com as nossas homenagens, 

baixas e anotações de estilo.Preclusa a via recursal, remetam-se os autos 

à  J u s t i ç a  F e d e r a l  –  S u b s e ç ã o  d e 

Sinop/MT.Intimem-se.CUMPRA-SE.Apiacás/MT, 27 de julho de 2018.Tibério 

de Lucena BatistaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista
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 Cod. Proc.: 54923 Nr: 432-51.2018.811.0084

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO JOSÉ DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO AUGUSTO DA SILVA - 

OAB:15993-O, Luzia D. Bachiega da Silva - OAB:17.578/E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1) Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 24 de AGOSTO 

de 2018, às 09h30min, devendo a Secretaria de Vara proceder as 

INTIMAÇÕES de ambos os litigantes e seus procuradores. CONSIGNE-SE 

na intimação da autora a necessidade de seu comparecimento, a fim de 

prestar depoimento pessoal, consignando as penas do § 1º do artigo 385 

do CPC/2015, para o caso de não comparecimento.

2) Sem o prejuízo de outros, FIXO como principal ponto controvertido, o 

exercício de atividade laboral rural na forma exigida pela lei para obtenção 

do benefício.

3) O rol de testemunhas deverá ser aportado aos autos no prazo de 

quinze (15) dias (art. 357, parágrafo § 4º, do CPC/2015), sob pena de 

preclusão, e deverá observar ao disposto nos artigos 357, § 6º e 450, 

ambos do CPC/2015.

4) Deverá o(a) advogado(a) constituído(a) pela parte informar ou intimar 

cada testemunha por si arrolada, mediante comprovação nos autos, 

observadas as regras do art. 455, do CPC/2015.

5) DEIXO de dispor acerca da distribuição do ônus da prova, porquanto o 

presente caso se encaixa na hipótese do caput e seus incisos do art. 373 

do CPC/2015.

6) INTIMEM-SE ambas as partes acerca da presente decisão, inclusive, 

para os fins do § 1º do art. 357 do CPC/2015.

INTIMEM-SE.

 Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia da presente decisão como OFÍCIO, MANDADO e CARTA 

PRECATÓRIA, caso for necessário.

SEM PREJUÍZO DISSO, UMA VEZ QUE NÃO CONSIGO FAZÊ-LO PELO 

SISTEMAAPOLO ELETRÔNICO/VIRTUAL, DETERMINO À SECRETARIA DA 

VARA QUE AGENDE O ATO/AUDIÊNCIA NO SISTEMA APOLO –CÓDIGO N. 

13.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 54459 Nr: 140-66.2018.811.0084

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: M2 COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUCIMARA SUDERICH DIAS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORDANIA BARCELO DA SILVA - 

OAB:19722/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 140-66.2018.811.0084.

Código: 54459.

Vistos.

Tendo em vista que a citação/intimação do requerido não acorreu no prazo 

estipulado pelo artigo 334, “caput”, do Código de Processo Civil, DEFIRO o 

pedido de Ref. 18,considerando o conteúdo do Oficio Circular Nº 

008/2018/NUPEMEC-PRES que trata de campanha institucional que visa à 

promoção do uso dos meios consensuais de solução de conflitos, verifico 

que o caso em tela possui condição de realização de acordo, assim, 

designo audiência de conciliação que será realizada conciliadora 

credenciada a esta comarca para o dia 05/11/2018, às 15:00 HORAS.

Intime-se as partes.

Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia da presente decisão como OFÍCIO DE REQUISIÇÃO, 

MANDADO e CARTA PRECATÓRIA, caso for necessário.

SEM PREJUÍZO DISSO, UMA VEZ QUE NÃO CONSIGO FAZÊ-LO PELO 

SISTEMA APOLO ELETRÔNICO/VIRTUAL, DETERMINO À SECRETARIA DA 

VARA QUE AGENDE O ATO/AUDIÊNCIA NO SISTEMA APOLO –CÓDIGO N. 

13.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 46785 Nr: 432-90.2014.811.0084

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Leite Garcia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - 

OAB:5782-B, Patricia Martens - OAB:18404/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 REJEITO a preliminar suscitada pela parte ré.Inexistem outras preliminares 

ou questões processuais a serem decididas, bem como, as partes estão 

bem representadas e não há qualquer nulidade a ser sanada, razão por 

que declaro o feito saneado.2) Para o deslinde da demanda, entendo 

necessária a realização de perícia médica.Diante disso, para realização da 

perícia faz-se necessário que a parte autora encaminhe-se ao CREAS 

deste Município e procure o responsável pelo agendamento da perícia que 

será realizada na Comarca de Alta Floresta, conforme oficiado pela 

Secretaria Municipal de Saúde deste município de Apiacás/MT, uma vez 

que esta cidade não possui médico perito.Destarte, em observância ao 

disposto no da CNGC, fixo os honorários periciais em R$ 400,00 

(quatrocentos).Nesta oportunidade, registro que a nomeação do Perito se 

fez através do Sistema Eletrônico de Assistência Judiciária Gratuita da 

Justiça Federal – AJG/JF, conforme determina o art. 1° da Resolução nº 

232/2016.3) INTIMEM-SE ambas as partes para, no prazo de quinze (15) 

dias, querendo, se manifestarem na forma do § 1º do art. 465 do 

CPC/2015.4) ENCAMINHE-SE ao Sr. Perito cópia da inicial e dos principais 

documentos acostados a ela, bem como, dos quesitos deste Juízo, os da 

parte ré (Ref. 12) e os eventualmente juntados pela parte autora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 53950 Nr: 2082-70.2017.811.0084

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: VDS, NVDSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CNAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA FERNANDES DE 

ANDRADE VINCENZI - OAB:4931

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando os autos verifico que a audiência de conciliação restou 

inexitosa diante da ausência da parte requerida, uma vez que não houve 

resposta da Carta Precatória expedida para a Comarca de Novo 

Progresso/PA para tal finalidade.

Pois bem, considerando as peculiaridades do caso em tela, bem como o 

contido no Oficio Circular Nº 008/2018/NUPEMEC-PRES que trata de 

campanha institucional que visa à promoção do uso dos meios 

consensuais de solução de conflitos, verifico que o feito possui condição 

de realização de acordo, assim, designo audiência de conciliação que 

será realizada conciliadora credenciada a esta comarca para o dia 

05/11/2018, às 14:00 HORAS., devendo a Secretaria do Juízo providenciar 

a intimação para o comparecimento na audiência, para tanto, expeça-se 

novamente carta precatória para a comarca de Novo Progresso/PA para 

efetuar a citação/intimação da parte requerida.

Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia da presente decisão como OFÍCIO DE REQUISIÇÃO, 

MANDADO e CARTA PRECATÓRIA, caso for necessário.

SEM PREJUÍZO DISSO, UMA VEZ QUE NÃO CONSIGO FAZÊ-LO PELO 

SISTEMA APOLO ELETRÔNICO/VIRTUAL, DETERMINO À SECRETARIA DA 

VARA QUE AGENDE O ATO/AUDIÊNCIA NO SISTEMA APOLO –CÓDIGO N. 

13.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário

Comarca de Araputanga

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 13316 Nr: 1244-91.2005.811.0038
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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: FBdCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INdSS-I

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o advogado da parte autora, para que tome as devidas 

providências no tocante à regularização da situação cadastral do CPF do 

autor, visto que tal fato impede a expedição do RPV/Precatório.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 27614 Nr: 1056-88.2011.811.0038

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tarcisio Ferrari

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ziguilomar dos Santos Garcia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Mamedes - OAB:MT - 

4243

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Castro da Silva - 

OAB:18158MT

 Isso posto, DECLARO SATISFEITA a obrigação objeto da lide e julgo 

EXTINTA por sentença a EXECUÇÃO, com resolução de mérito – CPC, art. 

794, I, c/c art. 795/NCPC, art. 924, II, c/c art. 925.Diante do pedido 

expresso, expedi o alvará judicial de levantamento em nome da 

representante ativo do beneficiário – ESPÓLIO DE RICARDO MAMEDES, 

que tem poderes como administradora provisória para liberação do importe 

depositado/constrito em favor do credor/beneficiário, quem deverá ser 

cientificado, através de qualquer meio de comunicação, da decisão ou 

despacho que autorizou a liberação do depósito judicial ao beneficiário ou 

ao seu sucessor, se possível, atentando às orientações dispostas no 

Capítulo II, Seção 13 - Depósitos e Alvarás Judiciais -, da CNGC, art. 448 e 

ss.Condeno o devedor/executado nos pagamento das taxas, despesas e 

custas processuais eventualmente remanescentes, contudo deixo de 

fazê-lo em relação aos honorários advocatícios, uma vez que já arbitrados 

quando do despacho inicial e adimplidos integralmente na ação, sob pena 

de se eternizar o processo.Transitada em julgado e nada havendo a ser 

cumprido, proceda com as baixas necessárias e arquive.Prescindível o 

Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro 

de registro de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”,P. I. Cumpra.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 61884 Nr: 1135-28.2015.811.0038

 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): Senir Rodrigues de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago de Maman Dorigatti - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alice Bernardete Parra 

Merino - OAB:MT - 12669

 (...) Isso posto e o que mais consta nos autos do processo, RESOLVO O 

MÉRITO – CPC, art. 269, II/NCPC, art. 487, III, “a” -, e HOMOLOGO/JULGO 

PROCEDENTES os pedidos do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

- INSS nesses EMBARGOS À EXECUÇÃO para o fim de homologar o débito 

total de R$ 62.228,06 (sessenta e dois mil, duzentos e vinte e oito reais e 

seis centavos), conforme cálculo judicial, sendo R$ 56.570,96 (cinquenta 

e seis mil, quinhentos e setenta reais e noventa e seis centavos) para a 

parte autora e R$ 5.657,10 (cinco mil, seiscentos e cinquenta e sete reais 

e dez centavos) em relação aos honorários sucumbenciais, com data 

base 06/2017.Condeno a parte embargada – NCPC, art. 90, caput e art. 91, 

caput - no pagamento das taxas, custas e despesas do processo 

existentes, bem como honorários advocatícios de sucumbência fixados no 

mínimo de 10% (dez por cento) sobre o valor da diferença cobrada em 

excesso/proveito econômico obtido, considerando o grau de zelo do 

profissional, o fácil lugar de prestação do serviço, a natureza e a 

importância da causa previdenciária, o trabalho realizado pelo advogado e 

o tempo exigido para o seu serviço, com a concordância da parte adversa 

– NCPC, art. 85 e §§ 1º e 2º -, cuja exigibilidade permanecerá suspensa e 

somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes 

ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar 

que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou 

a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais 

obrigações do beneficiário, em decorrência da concessão dos benefícios 

da assistência judiciária gratuita – NCPC, art. 98, § 2º e 3º.(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 63404 Nr: 582-51.2015.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Walter Martinsde Abreu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Etelvina de Lima Vargas - 

OAB:14910-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto, preenchidos os requisitos previstos na Lei n. 8.213/91 para a 

obtenção do benefício, RESOLVO O MÉRITO – art. 269, I, do CPC/NCPC, 

art. 487, I -, e JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na petição 

inicial para DECLARAR o direito ao benefício de prestação continuada 

objeto da lide de APOSENTADORIA POR IDADE RURAL em favor de 

WALTER MARTINS DE ABREU, DEFERIR a ANTECIPAÇÃO dos efeitos da 

TUTELA/TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA e 

DETERMINAR que o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

implante-o no prazo máximo de 60 (sessenta) dias da intimação da 

sentença e pague o correspondente a 1 (um) salário-mínimo mensal e 

verbas trezenas, na qualidade de segurado especial rural, sob pena da 

fixação de multa cominatória diária/astreinte e a adoção de providências 

no sentido de futura aplicação das medidas penais cabíveis, já que o 

Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido da 

possibilidade de funcionário público ser sujeito ativo do crime de 

desobediência, quando destinatário de ordem judicial - (...) inexistindo no 

presente feito a necessidade de ressarcimento de valores despendidos 

pela parte vencedora, uma vez que a parte adversa é beneficiária da 

assistência judiciária gratuita, contudo deverá realizar o 

pagamento/adimplemento das despesas com diligências de OJA, correios 

e fotocópias, eventualmente existentes, o que deverá ser certificado e 

exigido quando do trânsito em julgado.Após o decurso do prazo recursal 

da parte sucumbente, com ou sem razões de apelação, submeto os autos 

ao reexame necessário e determino a remessa ao Egrégio Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região, com as cautelas de praxe e homenagens 

de estilo, realizando as anotações e baixas pertinentes.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 PJE”.P. I. Cumpra.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 101705 Nr: 2156-34.2018.811.0038

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hudson Maxim Alves Rosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudionor Antonio Chaves - 

OAB:MT 24537, Fernanda de Lima Silva - OAB:MT 23978

 Visto e bem examinado.

Trato de CARTA PRECATÓRIA oriunda para a produção de prova oral em 

audiência, razão pela qual DETERMINO que cumpra na forma deprecada e 

servindo como mandado ou, ausente eventual documento, solicite a 

complementação junto à origem – CNGC, art. 1.359 e ss. -, assim como 

DESIGNO para o dia 31 de julho de 2018 (terça-feira), às 15h30min, e, 

consequentemente, DETERMINO que intime/comunique o(a) representante 

do Ministério Público e, em sendo necessário, a(o) Defensor(a) Público(a) 

de forma pessoal por carga, remessa ou meio eletrônico - Lei n. 8.625/93, 

art. 41, IV, LC n. 80/90, art. 128, I c/c CPP, art. 370, § 4º, incluído pela Lei 

n. 9.271, de 17.4.1996 c/c NCPC, arts. 180, caput, 183, § 1º e 186, § 1º.

Pleiteado o interrogatório e instruído com a denúncia ou queixa-crime e 

cópia do interrogatório policial – CNGC, art. 1.360 -, DETERMINO a 

intimação da parte ré, dando-lhe ciência de que o processo seguirá sem a 

presença se deixar de comparecer a qualquer ato sem motivo justificado, 

ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço - 

CPP, art. 367 -, requisitando-o(s) caso encontre(m) recolhido(s)/preso(s) 
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na Cadeia Pública local – CPP, art. 399, § 1º.

Por fim, esclareço que o Enunciado n. 273 da Súmula do Superior Tribunal 

de Justiça expõe ser desnecessária a intimação da data da audiência no 

juízo deprecado, em tendo sido a defesa intimada da expedição da carta 

precatória, por falta de previsão legal no CPP, art. 222, assim como é 

desnecessária a intimação ou condução de réu preso para audiência, no 

juízo deprecado, caso não seja necessário ser interrogado ou solicitado, 

bastando aquela intimação da defesa da expedição da carta precatória.

Expeça o necessário para atingir a finalidade da carta precatória e, após, 

devolva-a com as homenagens, cautelas e baixas.

Às providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000212-77.2018.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA POLINE BARBOZA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO ANDRADE ZUCHETTI OAB - MT22584/O (ADVOGADO)

NAYRA RINALDI BENTO OAB - MT23194/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA. (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. 1000212-77.2018.8.11.0038 REQUERENTE: RENATA POLINE BARBOZA 

DE OLIVEIRA REQUERIDO: SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA. 

Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 

9.099/1995 - com pedido de TUTELA PROVISÓRIA de URGÊNCIA LIMINAR 

ANTECIPADA/CAUTELAR – CPC, art. 273 e ss./NCPC, art. 300 e ss. -, 

tendo como partes RENATA POLINE BARBOZA DE OLIVEIRA e SKY 

SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA, em que, entre outros, aquela requer 

in initio litis e inaudita altera parte a alteração dos valores da mensalidade, 

mantendo a oferta/contrato de consumo firmado por telefone, bem como 

restabeleça o fornecimento do serviço de transmissão de televisão via 

satélite. Narra que a reclamante possui contrato com a empresa reclamada 

e resolveu cessar seu contrato, sob alegação de que os valores mensais 

estavam sobrecarregando seu orçamento mensal, momento em que a 

SKY, como assim é conhecida, ofertou uma redução no valor da 

mensalidade, na importância de R$ 156,00 (cento e cinquenta e seis 

reais), acrescido do pacote denominado TELECINE por um ano, o que foi 

prontamente aceito pela reclamante – protocolo da ligação 

201855381899013. Relata que a empresa requerida esclareceu que a 

reclamante deveria retornar o contato com a empresa requerida a partir do 

dia 2/7/2018 e passasse o protocolo n. 20855383217652 para que 

confirmassem o acordo do novo pacote de serviços com valores 

reajustados. Aduz a reclamante que entrou em contato com a reclamada 

no dia 11/7/2018, conforme a orientação do atendente da reclamada para 

confirmar a alteração do plano, contudo foi surpreendida com a 

informação dos colaboradores da SKY que a empresa desconhecia tal 

proposta, não sendo possível a alteração dos valores – protocolo da 

ligação 201856468330832. Esclarece a autora que no dia 16/7/2018 

entrou novamente em contato com a reclamada por diversas vezes para 

resolver o problema, sendo informada que no prazo de 72h seria resolvido 

a lide, bem como a empresa retornaria confirmando a alteração dos 

valores – protocolos n. 201856672632965, 201856673184680 e 

201856673298423. Por fim, a reclamante entrou novamente em contato 

com a reclamada – protocolo n. 2018570864448825 – e recebeu a 

informação que não seria possível realizar a alteração do plano/valores, 

bem como suspendeu o sinal de transmissão via satélite da reclamada. É 

necessário. Decido de forma sucinta e objetivamente fundamentada – 

CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva quantidade de feitos em 

andamento sob a responsabilidade do magistrado subscrevente, bem 

como metas diversas de produtividade impostas e a serem cumpridas. 

Preenchidos aparentemente os requisitos, pois do pedido constarão, de 

forma simples e em linguagem acessível o nome, a qualificação e o 

endereço das partes, os fatos e os fundamentos, de forma sucinta e o 

objeto e seu valor, recebo a petição inicial com seus documentos – art. 14 

e ss. da Lei n. 9.099/1995. Trato de relação de consumo, na qual temos de 

um lado um consumidor e de outro o fornecedor, uma vez que presentes 

os requisitos subjetivos - consumidor e fornecedor – arts. 2º e 3º da Lei n. 

8.078/90 - e objetivos - produto e serviço – §§ 1º e 2º do art. 3º dessa Lei. 

Ademais, por ser hipótese de relação de consumo e, igualmente, 

presentes os requisitos caracterizadores da legislação consumerista, 

INVERTO o ônus da prova com base no art. 6º, VIII, da Lei n. 8.078/90, 

devido à hipossuficiência da parte autora, segundo as regras ordinárias 

de experiências, para trazer provas outras e, ainda, verossimilhança de 

suas alegações apresentadas, inclusive pelo fato de que juntou os 

protocolos de atendimento da oferta/contratação. Essa tem fundamento na 

necessidade de estabelecer o equilíbrio da relação jurídica entre as partes 

no processo civil, motivo pelo qual não há alegar inobservância ao 

princípio da isonomia entre essas, pois tem o consumidor o direito à 

facilitação de sua defesa em juízo, inclusive com a inversão do ônus da 

prova quando presentes os requisitos e necessário. O Enunciado n. 26 do 

FONAJE, com redação dada no encontro de Florianópolis/SC, dispõe que 

“São cabíveis a tutela acautelatória e a antecipatória nos Juizados 

Especiais Cíveis” e, portanto, há possibilidade de o magistrado antecipar 

os efeitos da sentença para uma fase do processo anterior àquela em que 

normalmente seriam produzidos – sentença -, aplicando-se o disposto na 

legislação processual – CPC, art. 275 e ss./NCPC, art. 300 e ss. - cujos 

requisitos, em regra, imprescindíveis à concessão da medida almejada são 

o pedido/requerimento, a prova inequívoca dos fatos/probabilidade do 

direito, que resultam da verossimilhança do alegado – fumus boni iuris -, e 

o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação/perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo – periculum in mora. Não 

obstante, quando a tutela de urgência é de natureza antecipada – CPC, 

art. 273, §2º/NCPC, art. 300, § 3º -, faz-se necessário também a análise 

quanto à possibilidade de reversão da medida eventualmente deferida, 

sendo somente nessa hipótese ou quando verificada a irreversibilidade 

recíproca - valendo do princípio da proporcionalidade e afastando o risco 

mais grave. A verossimilhança/elementos que evidenciam a probabilidade 

do direito – fumus boni iuris - está configurada pelo fato da reclamada ter 

a obrigação de pagar débitos superiores ao acordado, bem como o 

periculum in mora, uma vez que eventual inadimplência indevida, poderá 

inscrever o nome da requerente nos órgãos de proteção ao crédito ou 

cartório de protestos. Alega a parte autora que realizou novo acordo com 

a empresa reclamada para continuar com os serviços prestados de 

transmissão de telecomunicação visual via satélite, alterando plano e 

valores mensais, fazendo a juntada dos protocolos de atendimento, 

inclsuive daquele que afirma ter ocorrido a contratação por telefone, 

sendo obrigação do fornecedor o cumprimento da oferta/contrato de 

consumo, cuja escolha é do consumidor, respondendo pelos atos de seus 

prepostos ou representantes autônomos - Lei n. 8.078/90, arts. 34 e 35, I. 

Os requisitos ensejadores da concessão da tutela provisória de urgência 

liminar subsistem pela suficiência das provas apresentadas até o momento 

e, consequentemente, resultados negativos que podem advir da não 

concessão, ainda que pendente a oitiva da parte adversa e eventual 

instrução/cognição exauriente. Ausência de perigo de irreversibilidade da 

medida, uma vez que a qualquer tempo - CPC, art. 273, §§2º e 4º/NCPC, 

art. 300, § 3º - e até por ocasião do julgamento final do mérito poderá ser 

revogada a decisão e determinar o pagamento dos valores decorrentes da 

diferença. Com essas razões e porque presentes os requisitos do art. 273 

e ss. do CPC/NCPC, art. 300 e ss., DEFIRO a TUTELA PROVISÓRIA de 

URGÊNCIA LIMINAR ANTECIPADA/CAUTELAR para determinar que, no 

prazo de 5 (cinco) dias corridos da intimação - Enunciado n. 410 da 

Súmula do STJ -, RESTABELEÇA O SINAL VIA SATÉLITE DE 

TELECOMUNICAÇÃO no plano que afirma contratado, bem como REALIZE 

A COBRANÇA MENSAL NO VALOR DE R$ 156,00 (CENTO E CINQUENTA E 

SEIS REAIS), ACRESCIDO DO PACOTE/CANAIS TELECINE, com início no 

mês de Julho de 2018, sob pena de multa cominatória/astreinte fixada em 

R$. 50,00 (cinquenta reais) e periodicidade diária. Caso ainda não 

realizado de forma automática, DETERMINO que DESIGNE AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO, intime as partes, com a ADVERTÊNCIA ao(s) requerente(s) 

de que o processo será extinto e esta parte condenada nas 

despesas/custas, quando deixar de comparecer PESSOALMENTE a 

qualquer das audiências do processo – art. 9º c/c art. 51, I e § 2º, todos 

da Lei n. 9.099/1995 e Enunciados n. 13 e 28 do FONAJE. Na intimação por 

telefone, deverá certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a 

pessoa com quem falou e, em resumo, o teor da comunicação e da 

respectiva resposta, além de outras informações pertinentes – art. 911 da 

CNGC. Cite o(s) requerido(s) a respeito da ação – art. 18 e incisos da Lei 
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n. 9.099/1995 -, bem como o(s) intime(m) para participar(em) da audiência 

conciliatória, com a ADVERTÊNCIA de que, não comparecendo o(s) 

requerido(s) PESSOALMENTE, considerar-se-ão verdadeiras as 

alegações iniciais, ensejando, pois, os efeitos da revelia, salvo se o 

contrário resultar da convicção do juiz, bem como será proferido 

julgamento, de plano – art. 18, § 1º c/c art. 20, ambos da Lei n. 9.099/1995 

e Enunciado n. 78 do FONAJE, aprovado no XI Encontro, em Brasília-DF. 

Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa citação 

e intimação das instituições públicas ou privadas cadastradas deverá ser 

realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando 

da hipótese suso mencionada, a citação far-se-á por 

CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em mão própria 

(ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta no endereço – 

art. 909 da CNGC. Caso não haja acordo, o(s) requerido(os) tem o prazo 

de 5 (cinco) dias, a contar da audiência, para apresentar(em) sua(s) 

contestação(ões), sob pena julgamento no estado – CNGC, art. 925. O 

prazo para impugnar(em) a(s) contestação(ões) e os documentos nela 

acostados é de 5 (cinco) dias, a partir do término do prazo para 

apresentação(ões) da(s) defesa(s) – CNGC, art. 926. Por fim, tem-se que 

“a assistência obrigatória prevista no art. 9º da Lei 9.099/1995 tem lugar a 

partir da fase instrutória, não se aplicando para a formulação do pedido e 

a sessão de conciliação” e “os prazos processuais nos Juizados 

Especiais Cíveis, contam-se da data da intimação ou ciência do ato 

respectivo, e não da juntada do comprovante da intimação, observando-se 

as regras de contagem do CPC ou do Código Civil, conforme o caso” – 

Enunciados n. 36 e 13 do FONAJE, este com nova redação aprovada no 

XXI Encontro – Vitória/ES. Cumpra, expedindo o necessário. Intime. Às 

providências. Araputanga-MT, 27 de julho de 2018. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito'

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000212-77.2018.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA POLINE BARBOZA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO ANDRADE ZUCHETTI OAB - MT22584/O (ADVOGADO)

NAYRA RINALDI BENTO OAB - MT23194/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA. (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. 1000212-77.2018.8.11.0038 REQUERENTE: RENATA POLINE BARBOZA 

DE OLIVEIRA REQUERIDO: SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA. 

Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 

9.099/1995 - com pedido de TUTELA PROVISÓRIA de URGÊNCIA LIMINAR 

ANTECIPADA/CAUTELAR – CPC, art. 273 e ss./NCPC, art. 300 e ss. -, 

tendo como partes RENATA POLINE BARBOZA DE OLIVEIRA e SKY 

SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA, em que, entre outros, aquela requer 

in initio litis e inaudita altera parte a alteração dos valores da mensalidade, 

mantendo a oferta/contrato de consumo firmado por telefone, bem como 

restabeleça o fornecimento do serviço de transmissão de televisão via 

satélite. Narra que a reclamante possui contrato com a empresa reclamada 

e resolveu cessar seu contrato, sob alegação de que os valores mensais 

estavam sobrecarregando seu orçamento mensal, momento em que a 

SKY, como assim é conhecida, ofertou uma redução no valor da 

mensalidade, na importância de R$ 156,00 (cento e cinquenta e seis 

reais), acrescido do pacote denominado TELECINE por um ano, o que foi 

prontamente aceito pela reclamante – protocolo da ligação 

201855381899013. Relata que a empresa requerida esclareceu que a 

reclamante deveria retornar o contato com a empresa requerida a partir do 

dia 2/7/2018 e passasse o protocolo n. 20855383217652 para que 

confirmassem o acordo do novo pacote de serviços com valores 

reajustados. Aduz a reclamante que entrou em contato com a reclamada 

no dia 11/7/2018, conforme a orientação do atendente da reclamada para 

confirmar a alteração do plano, contudo foi surpreendida com a 

informação dos colaboradores da SKY que a empresa desconhecia tal 

proposta, não sendo possível a alteração dos valores – protocolo da 

ligação 201856468330832. Esclarece a autora que no dia 16/7/2018 

entrou novamente em contato com a reclamada por diversas vezes para 

resolver o problema, sendo informada que no prazo de 72h seria resolvido 

a lide, bem como a empresa retornaria confirmando a alteração dos 

valores – protocolos n. 201856672632965, 201856673184680 e 

201856673298423. Por fim, a reclamante entrou novamente em contato 

com a reclamada – protocolo n. 2018570864448825 – e recebeu a 

informação que não seria possível realizar a alteração do plano/valores, 

bem como suspendeu o sinal de transmissão via satélite da reclamada. É 

necessário. Decido de forma sucinta e objetivamente fundamentada – 

CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva quantidade de feitos em 

andamento sob a responsabilidade do magistrado subscrevente, bem 

como metas diversas de produtividade impostas e a serem cumpridas. 

Preenchidos aparentemente os requisitos, pois do pedido constarão, de 

forma simples e em linguagem acessível o nome, a qualificação e o 

endereço das partes, os fatos e os fundamentos, de forma sucinta e o 

objeto e seu valor, recebo a petição inicial com seus documentos – art. 14 

e ss. da Lei n. 9.099/1995. Trato de relação de consumo, na qual temos de 

um lado um consumidor e de outro o fornecedor, uma vez que presentes 

os requisitos subjetivos - consumidor e fornecedor – arts. 2º e 3º da Lei n. 

8.078/90 - e objetivos - produto e serviço – §§ 1º e 2º do art. 3º dessa Lei. 

Ademais, por ser hipótese de relação de consumo e, igualmente, 

presentes os requisitos caracterizadores da legislação consumerista, 

INVERTO o ônus da prova com base no art. 6º, VIII, da Lei n. 8.078/90, 

devido à hipossuficiência da parte autora, segundo as regras ordinárias 

de experiências, para trazer provas outras e, ainda, verossimilhança de 

suas alegações apresentadas, inclusive pelo fato de que juntou os 

protocolos de atendimento da oferta/contratação. Essa tem fundamento na 

necessidade de estabelecer o equilíbrio da relação jurídica entre as partes 

no processo civil, motivo pelo qual não há alegar inobservância ao 

princípio da isonomia entre essas, pois tem o consumidor o direito à 

facilitação de sua defesa em juízo, inclusive com a inversão do ônus da 

prova quando presentes os requisitos e necessário. O Enunciado n. 26 do 

FONAJE, com redação dada no encontro de Florianópolis/SC, dispõe que 

“São cabíveis a tutela acautelatória e a antecipatória nos Juizados 

Especiais Cíveis” e, portanto, há possibilidade de o magistrado antecipar 

os efeitos da sentença para uma fase do processo anterior àquela em que 

normalmente seriam produzidos – sentença -, aplicando-se o disposto na 

legislação processual – CPC, art. 275 e ss./NCPC, art. 300 e ss. - cujos 

requisitos, em regra, imprescindíveis à concessão da medida almejada são 

o pedido/requerimento, a prova inequívoca dos fatos/probabilidade do 

direito, que resultam da verossimilhança do alegado – fumus boni iuris -, e 

o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação/perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo – periculum in mora. Não 

obstante, quando a tutela de urgência é de natureza antecipada – CPC, 

art. 273, §2º/NCPC, art. 300, § 3º -, faz-se necessário também a análise 

quanto à possibilidade de reversão da medida eventualmente deferida, 

sendo somente nessa hipótese ou quando verificada a irreversibilidade 

recíproca - valendo do princípio da proporcionalidade e afastando o risco 

mais grave. A verossimilhança/elementos que evidenciam a probabilidade 

do direito – fumus boni iuris - está configurada pelo fato da reclamada ter 

a obrigação de pagar débitos superiores ao acordado, bem como o 

periculum in mora, uma vez que eventual inadimplência indevida, poderá 

inscrever o nome da requerente nos órgãos de proteção ao crédito ou 

cartório de protestos. Alega a parte autora que realizou novo acordo com 

a empresa reclamada para continuar com os serviços prestados de 

transmissão de telecomunicação visual via satélite, alterando plano e 

valores mensais, fazendo a juntada dos protocolos de atendimento, 

inclsuive daquele que afirma ter ocorrido a contratação por telefone, 

sendo obrigação do fornecedor o cumprimento da oferta/contrato de 

consumo, cuja escolha é do consumidor, respondendo pelos atos de seus 

prepostos ou representantes autônomos - Lei n. 8.078/90, arts. 34 e 35, I. 

Os requisitos ensejadores da concessão da tutela provisória de urgência 

liminar subsistem pela suficiência das provas apresentadas até o momento 

e, consequentemente, resultados negativos que podem advir da não 

concessão, ainda que pendente a oitiva da parte adversa e eventual 

instrução/cognição exauriente. Ausência de perigo de irreversibilidade da 

medida, uma vez que a qualquer tempo - CPC, art. 273, §§2º e 4º/NCPC, 

art. 300, § 3º - e até por ocasião do julgamento final do mérito poderá ser 

revogada a decisão e determinar o pagamento dos valores decorrentes da 

diferença. Com essas razões e porque presentes os requisitos do art. 273 

e ss. do CPC/NCPC, art. 300 e ss., DEFIRO a TUTELA PROVISÓRIA de 

URGÊNCIA LIMINAR ANTECIPADA/CAUTELAR para determinar que, no 

prazo de 5 (cinco) dias corridos da intimação - Enunciado n. 410 da 

Súmula do STJ -, RESTABELEÇA O SINAL VIA SATÉLITE DE 

TELECOMUNICAÇÃO no plano que afirma contratado, bem como REALIZE 
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A COBRANÇA MENSAL NO VALOR DE R$ 156,00 (CENTO E CINQUENTA E 

SEIS REAIS), ACRESCIDO DO PACOTE/CANAIS TELECINE, com início no 

mês de Julho de 2018, sob pena de multa cominatória/astreinte fixada em 

R$. 50,00 (cinquenta reais) e periodicidade diária. Caso ainda não 

realizado de forma automática, DETERMINO que DESIGNE AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO, intime as partes, com a ADVERTÊNCIA ao(s) requerente(s) 

de que o processo será extinto e esta parte condenada nas 

despesas/custas, quando deixar de comparecer PESSOALMENTE a 

qualquer das audiências do processo – art. 9º c/c art. 51, I e § 2º, todos 

da Lei n. 9.099/1995 e Enunciados n. 13 e 28 do FONAJE. Na intimação por 

telefone, deverá certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a 

pessoa com quem falou e, em resumo, o teor da comunicação e da 

respectiva resposta, além de outras informações pertinentes – art. 911 da 

CNGC. Cite o(s) requerido(s) a respeito da ação – art. 18 e incisos da Lei 

n. 9.099/1995 -, bem como o(s) intime(m) para participar(em) da audiência 

conciliatória, com a ADVERTÊNCIA de que, não comparecendo o(s) 

requerido(s) PESSOALMENTE, considerar-se-ão verdadeiras as 

alegações iniciais, ensejando, pois, os efeitos da revelia, salvo se o 

contrário resultar da convicção do juiz, bem como será proferido 

julgamento, de plano – art. 18, § 1º c/c art. 20, ambos da Lei n. 9.099/1995 

e Enunciado n. 78 do FONAJE, aprovado no XI Encontro, em Brasília-DF. 

Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa citação 

e intimação das instituições públicas ou privadas cadastradas deverá ser 

realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando 

da hipótese suso mencionada, a citação far-se-á por 

CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em mão própria 

(ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta no endereço – 

art. 909 da CNGC. Caso não haja acordo, o(s) requerido(os) tem o prazo 

de 5 (cinco) dias, a contar da audiência, para apresentar(em) sua(s) 

contestação(ões), sob pena julgamento no estado – CNGC, art. 925. O 

prazo para impugnar(em) a(s) contestação(ões) e os documentos nela 

acostados é de 5 (cinco) dias, a partir do término do prazo para 

apresentação(ões) da(s) defesa(s) – CNGC, art. 926. Por fim, tem-se que 

“a assistência obrigatória prevista no art. 9º da Lei 9.099/1995 tem lugar a 

partir da fase instrutória, não se aplicando para a formulação do pedido e 

a sessão de conciliação” e “os prazos processuais nos Juizados 

Especiais Cíveis, contam-se da data da intimação ou ciência do ato 

respectivo, e não da juntada do comprovante da intimação, observando-se 

as regras de contagem do CPC ou do Código Civil, conforme o caso” – 

Enunciados n. 36 e 13 do FONAJE, este com nova redação aprovada no 

XXI Encontro – Vitória/ES. Cumpra, expedindo o necessário. Intime. Às 

providências. Araputanga-MT, 27 de julho de 2018. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito'

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000303-07.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

R P OTENIO MERCADO - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA ALVARES DE OLIVEIRA OAB - MT20479/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INES APARECIDA DA SILVA SANTANA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA MANDADO DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO ARAPUTANGA , 30 de julho de 2018. 

Senhor(a) Advogado do(a) REQUERENTE: PATRICIA ALVARES DE 

OLIVEIRA - MT20479/O A presente carta, extraída dos autos da 

reclamação abaixo identificada, tem por finalidade a intimação de Vossa 

Senhoria para comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: 

ARAPUTANGA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 22/11/2018 

Hora: 17:00, no endereço ao final indicado. Processo: 

1000303-07.2017.8.11.0038; Valor causa: R$ 974,12; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Partes do processo: 

REQUERENTE: R P OTENIO MERCADO - EPP 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, 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: 1000368-02.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA MARIA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANSELMO DA COSTA PRADO OAB - MT0008486A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO Certifico tempestividade dos Embargos de Declaração 

apresentado nos autos. Diante disso, INTIMO a embargada para, 

querendo, impugnar. MÁRIO HENRIQUE DE ALMEIDA Técnico Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010085-16.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

PASCOAL AIRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA OAB - MT0019474A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA FLAVIA PIMENTA PEREIRA OAB - MG105287 (ADVOGADO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO Certifico tempestividade do Recurso Inominado interposto nos 

autos. Diante disso, INTIMO a recorrida para, querendo, apresentar 

contrarrazões. MÁRIO HENRIQUE DE ALMEIDA Técnico Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010085-16.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

PASCOAL AIRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA OAB - MT0019474A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA FLAVIA PIMENTA PEREIRA OAB - MG105287 (ADVOGADO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO Certifico tempestividade do Recurso Inominado interposto nos 

autos. Diante disso, INTIMO a recorrida para, querendo, apresentar 

contrarrazões. MÁRIO HENRIQUE DE ALMEIDA Técnico Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010085-16.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

PASCOAL AIRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA OAB - MT0019474A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA FLAVIA PIMENTA PEREIRA OAB - MG105287 (ADVOGADO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO Certifico tempestividade do Recurso Inominado interposto nos 

autos. Diante disso, INTIMO a recorrida para, querendo, apresentar 

contrarrazões. MÁRIO HENRIQUE DE ALMEIDA Técnico Judiciário
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000301-37.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

R P OTENIO MERCADO - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA ALVARES DE OLIVEIRA OAB - MT20479/O (ADVOGADO)

ANDRE HENRIQUE SILVA OTENIO OAB - MT24178/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARICLEIA DOS SANTOS SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA MANDADO DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO ARAPUTANGA , 30 de julho de 2018. 

Senhor(a) Advogados do(a) REQUERENTE: ANDRE HENRIQUE SILVA 

OTENIO - MT24178/O, PATRICIA ALVARES DE OLIVEIRA - MT20479/O A 

presente carta, extraída dos autos da reclamação abaixo identificada, tem 

por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à 

audiência de Tipo: Conciliação Sala: ARAPUTANGA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 13/12/2018 Hora: 13:30 , no endereço ao final 

indicado. Processo: 1000301-37.2017.8.11.0038; Valor causa: R$ 

1.961,93; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) Partes do processo: REQUERENTE: R P OTENIO MERCADO - 

EPP ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência designada, 

poderá, de imediato, ser proferida sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. Atenciosamente, MARIO HENRIQUE DE 

ALMEIDA Técnico Judiciário SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE ARAPUTANGA E INFORMAÇÕES: RUA CASTELO BRANCO, 

S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 TELEFONE: (66) 

32611273

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000304-89.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

R P OTENIO MERCADO - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA ALVARES DE OLIVEIRA OAB - MT20479/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO PEREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

 

MANDADO DE INTIMAÇÃO O expediente tem a finalidade de INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria para MANIFESTAÇÃO no sentido de informar novo 

endereço da parte requerida, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do feito. MÁRIO HENRIQUE DE ALMEIDA Técnico Judiciário

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000212-77.2018.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA POLINE BARBOZA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO ANDRADE ZUCHETTI OAB - MT22584/O (ADVOGADO)

NAYRA RINALDI BENTO OAB - MT23194/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENATO JOSE DE ALMEIDA COSTA FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000212-77.2018.8.11.0038 REQUERENTE: RENATA POLINE BARBOZA 

DE OLIVEIRA REQUERIDO: SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA. 

Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 

9.099/1995 - com pedido de TUTELA PROVISÓRIA de URGÊNCIA LIMINAR 

ANTECIPADA/CAUTELAR – CPC, art. 273 e ss./NCPC, art. 300 e ss. -, 

tendo como partes RENATA POLINE BARBOZA DE OLIVEIRA e SKY 

SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA, em que, entre outros, aquela requer 

in initio litis e inaudita altera parte a alteração dos valores da mensalidade, 

mantendo a oferta/contrato de consumo firmado por telefone, bem como 

restabeleça o fornecimento do serviço de transmissão de televisão via 

satélite. Narra que a reclamante possui contrato com a empresa reclamada 

e resolveu cessar seu contrato, sob alegação de que os valores mensais 

estavam sobrecarregando seu orçamento mensal, momento em que a 

SKY, como assim é conhecida, ofertou uma redução no valor da 

mensalidade, na importância de R$ 156,00 (cento e cinquenta e seis 

reais), acrescido do pacote denominado TELECINE por um ano, o que foi 

prontamente aceito pela reclamante – protocolo da ligação 

201855381899013. Relata que a empresa requerida esclareceu que a 

reclamante deveria retornar o contato com a empresa requerida a partir do 

dia 2/7/2018 e passasse o protocolo n. 20855383217652 para que 

confirmassem o acordo do novo pacote de serviços com valores 

reajustados. Aduz a reclamante que entrou em contato com a reclamada 

no dia 11/7/2018, conforme a orientação do atendente da reclamada para 

confirmar a alteração do plano, contudo foi surpreendida com a 

informação dos colaboradores da SKY que a empresa desconhecia tal 

proposta, não sendo possível a alteração dos valores – protocolo da 

ligação 201856468330832. Esclarece a autora que no dia 16/7/2018 

entrou novamente em contato com a reclamada por diversas vezes para 

resolver o problema, sendo informada que no prazo de 72h seria resolvido 

a lide, bem como a empresa retornaria confirmando a alteração dos 

valores – protocolos n. 201856672632965, 201856673184680 e 

201856673298423. Por fim, a reclamante entrou novamente em contato 

com a reclamada – protocolo n. 2018570864448825 – e recebeu a 

informação que não seria possível realizar a alteração do plano/valores, 

bem como suspendeu o sinal de transmissão via satélite da reclamada. É 

necessário. Decido de forma sucinta e objetivamente fundamentada – 

CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva quantidade de feitos em 

andamento sob a responsabilidade do magistrado subscrevente, bem 

como metas diversas de produtividade impostas e a serem cumpridas. 

Preenchidos aparentemente os requisitos, pois do pedido constarão, de 

forma simples e em linguagem acessível o nome, a qualificação e o 

endereço das partes, os fatos e os fundamentos, de forma sucinta e o 

objeto e seu valor, recebo a petição inicial com seus documentos – art. 14 

e ss. da Lei n. 9.099/1995. Trato de relação de consumo, na qual temos de 

um lado um consumidor e de outro o fornecedor, uma vez que presentes 

os requisitos subjetivos - consumidor e fornecedor – arts. 2º e 3º da Lei n. 

8.078/90 - e objetivos - produto e serviço – §§ 1º e 2º do art. 3º dessa Lei. 

Ademais, por ser hipótese de relação de consumo e, igualmente, 

presentes os requisitos caracterizadores da legislação consumerista, 

INVERTO o ônus da prova com base no art. 6º, VIII, da Lei n. 8.078/90, 

devido à hipossuficiência da parte autora, segundo as regras ordinárias 

de experiências, para trazer provas outras e, ainda, verossimilhança de 

suas alegações apresentadas, inclusive pelo fato de que juntou os 

protocolos de atendimento da oferta/contratação. Essa tem fundamento na 

necessidade de estabelecer o equilíbrio da relação jurídica entre as partes 

no processo civil, motivo pelo qual não há alegar inobservância ao 

princípio da isonomia entre essas, pois tem o consumidor o direito à 

facilitação de sua defesa em juízo, inclusive com a inversão do ônus da 

prova quando presentes os requisitos e necessário. O Enunciado n. 26 do 

FONAJE, com redação dada no encontro de Florianópolis/SC, dispõe que 

“São cabíveis a tutela acautelatória e a antecipatória nos Juizados 

Especiais Cíveis” e, portanto, há possibilidade de o magistrado antecipar 

os efeitos da sentença para uma fase do processo anterior àquela em que 

normalmente seriam produzidos – sentença -, aplicando-se o disposto na 

legislação processual – CPC, art. 275 e ss./NCPC, art. 300 e ss. - cujos 

requisitos, em regra, imprescindíveis à concessão da medida almejada são 

o pedido/requerimento, a prova inequívoca dos fatos/probabilidade do 

direito, que resultam da verossimilhança do alegado – fumus boni iuris -, e 

o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação/perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo – periculum in mora. Não 

obstante, quando a tutela de urgência é de natureza antecipada – CPC, 

art. 273, §2º/NCPC, art. 300, § 3º -, faz-se necessário também a análise 

quanto à possibilidade de reversão da medida eventualmente deferida, 

sendo somente nessa hipótese ou quando verificada a irreversibilidade 

recíproca - valendo do princípio da proporcionalidade e afastando o risco 

mais grave. A verossimilhança/elementos que evidenciam a probabilidade 

do direito – fumus boni iuris - está configurada pelo fato da reclamada ter 

a obrigação de pagar débitos superiores ao acordado, bem como o 

periculum in mora, uma vez que eventual inadimplência indevida, poderá 

inscrever o nome da requerente nos órgãos de proteção ao crédito ou 

cartório de protestos. Alega a parte autora que realizou novo acordo com 

a empresa reclamada para continuar com os serviços prestados de 

transmissão de telecomunicação visual via satélite, alterando plano e 
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valores mensais, fazendo a juntada dos protocolos de atendimento, 

inclsuive daquele que afirma ter ocorrido a contratação por telefone, 

sendo obrigação do fornecedor o cumprimento da oferta/contrato de 

consumo, cuja escolha é do consumidor, respondendo pelos atos de seus 

prepostos ou representantes autônomos - Lei n. 8.078/90, arts. 34 e 35, I. 

Os requisitos ensejadores da concessão da tutela provisória de urgência 

liminar subsistem pela suficiência das provas apresentadas até o momento 

e, consequentemente, resultados negativos que podem advir da não 

concessão, ainda que pendente a oitiva da parte adversa e eventual 

instrução/cognição exauriente. Ausência de perigo de irreversibilidade da 

medida, uma vez que a qualquer tempo - CPC, art. 273, §§2º e 4º/NCPC, 

art. 300, § 3º - e até por ocasião do julgamento final do mérito poderá ser 

revogada a decisão e determinar o pagamento dos valores decorrentes da 

diferença. Com essas razões e porque presentes os requisitos do art. 273 

e ss. do CPC/NCPC, art. 300 e ss., DEFIRO a TUTELA PROVISÓRIA de 

URGÊNCIA LIMINAR ANTECIPADA/CAUTELAR para determinar que, no 

prazo de 5 (cinco) dias corridos da intimação - Enunciado n. 410 da 

Súmula do STJ -, RESTABELEÇA O SINAL VIA SATÉLITE DE 

TELECOMUNICAÇÃO no plano que afirma contratado, bem como REALIZE 

A COBRANÇA MENSAL NO VALOR DE R$ 156,00 (CENTO E CINQUENTA E 

SEIS REAIS), ACRESCIDO DO PACOTE/CANAIS TELECINE, com início no 

mês de Julho de 2018, sob pena de multa cominatória/astreinte fixada em 

R$. 50,00 (cinquenta reais) e periodicidade diária. Caso ainda não 

realizado de forma automática, DETERMINO que DESIGNE AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO, intime as partes, com a ADVERTÊNCIA ao(s) requerente(s) 

de que o processo será extinto e esta parte condenada nas 

despesas/custas, quando deixar de comparecer PESSOALMENTE a 

qualquer das audiências do processo – art. 9º c/c art. 51, I e § 2º, todos 

da Lei n. 9.099/1995 e Enunciados n. 13 e 28 do FONAJE. Na intimação por 

telefone, deverá certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a 

pessoa com quem falou e, em resumo, o teor da comunicação e da 

respectiva resposta, além de outras informações pertinentes – art. 911 da 

CNGC. Cite o(s) requerido(s) a respeito da ação – art. 18 e incisos da Lei 

n. 9.099/1995 -, bem como o(s) intime(m) para participar(em) da audiência 

conciliatória, com a ADVERTÊNCIA de que, não comparecendo o(s) 

requerido(s) PESSOALMENTE, considerar-se-ão verdadeiras as 

alegações iniciais, ensejando, pois, os efeitos da revelia, salvo se o 

contrário resultar da convicção do juiz, bem como será proferido 

julgamento, de plano – art. 18, § 1º c/c art. 20, ambos da Lei n. 9.099/1995 

e Enunciado n. 78 do FONAJE, aprovado no XI Encontro, em Brasília-DF. 

Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa citação 

e intimação das instituições públicas ou privadas cadastradas deverá ser 

realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando 

da hipótese suso mencionada, a citação far-se-á por 

CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em mão própria 

(ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta no endereço – 

art. 909 da CNGC. Caso não haja acordo, o(s) requerido(os) tem o prazo 

de 5 (cinco) dias, a contar da audiência, para apresentar(em) sua(s) 

contestação(ões), sob pena julgamento no estado – CNGC, art. 925. O 

prazo para impugnar(em) a(s) contestação(ões) e os documentos nela 

acostados é de 5 (cinco) dias, a partir do término do prazo para 

apresentação(ões) da(s) defesa(s) – CNGC, art. 926. Por fim, tem-se que 

“a assistência obrigatória prevista no art. 9º da Lei 9.099/1995 tem lugar a 

partir da fase instrutória, não se aplicando para a formulação do pedido e 

a sessão de conciliação” e “os prazos processuais nos Juizados 

Especiais Cíveis, contam-se da data da intimação ou ciência do ato 

respectivo, e não da juntada do comprovante da intimação, observando-se 

as regras de contagem do CPC ou do Código Civil, conforme o caso” – 

Enunciados n. 36 e 13 do FONAJE, este com nova redação aprovada no 

XXI Encontro – Vitória/ES. Cumpra, expedindo o necessário. Intime. Às 

providências. Araputanga-MT, 27 de julho de 2018. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito'

Comarca de Arenápolis

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº. 40/2018-DF     A Excelentíssima Senhora Marina Carlos 

França, MMª. Juíza de Direito e Diretora do Foro/Unidade Judiciária da 

Comarca de Arenapolis, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais,   R E S O L V E:       Art. 1º- RETIFICAR a Portaria n. 

37/2018-DF, de 18/07/2018, onde se lê Gestor Judiciário, leia-se Gestor 

Judiciário Substituto.   Publique-se, registre-se e cumpra-se, remetendo-se 

cópia ao Departamento de Recursos Humanos do Tribunal de Justiça.   

Arenápolis-MT, 25 de julho de 2018       MARINA CARLOS FRANÇAJuíza 

de Direito Diretora do Forotable

 PORTARIA Nº. 40/2018-DF

 A Excelentíssima Senhora Marina Carlos França, MMª. Juíza de Direito e 

Diretora do Foro/Unidade Judiciária da Comarca de Arenapolis, Estado de 

Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais,

 R E S O L V E:

 Art. 1º- RETIFICAR a Portaria n. 37/2018-DF, de 18/07/2018, onde se lê 

Gestor Judiciário, leia-se Gestor Judiciário Substituto.

 Publique-se, registre-se e cumpra-se, remetendo-se cópia ao 

Departamento de Recursos Humanos do Tribunal de Justiça.

 Arenápolis-MT, 25 de julho de 2018

 MARINA CARLOS FRANÇA

Juíza de Direito Diretora do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 55746 Nr: 3124-71.2016.811.0026

 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: DCdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAdSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA REDIVO DA COSTA - 

OAB:16663

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pela presente, impulsiono os autos intimando a parte autora, via DJE/MT, 

por meio de sua procuradora legalmente constituída, para tomar ciência da 

audiência designada para o dia 02/08/2018, às 16h00min, a ser realizada 

no CEJUSC da Comarca de Arenápolis/MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 66831 Nr: 972-79.2018.811.0026

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegacia de Policia Judiciária Civil de Arenápolis, 

Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): David Felipe de Souza Rodrigues, Genivaldo 

Hernandes Junior, LUAN RODRIGUES HONORATO DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CASSIO VINICIUS FONSECA 

MEIRA - OAB:23680/O, SILVIO FERREIRA FREITAS - OAB:19920/O

 Impulsionam-se os presentes autos para intimar a defesa técnica dos 

réus acerca da expedição da missiva à comarca de Campo Novo do 

Parecis/MT, cuja finalidade é o interrogatório do réu Luan Rodrigues 

Honorato.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 58792 Nr: 1595-80.2017.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilmar Xavier Chagas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISABELLA AMARAL FERREIRA - 

OAB:22786/O

 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 ao “item 02” da Ordem de Serviço n° 

001/2018 deste foro, IMPULSIONO os presentes autos a fim de INTIMAR a 

Douta Causídica nomeada, Dra. ISABELLA AMARAL FERREIRA, OAB/MT 
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22.786, para que tome ciência da Sentença Prolatada no bojo dos 

presentes autos, requerendo o que entender de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 51238 Nr: 310-86.2016.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lourdes Severino Miranda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso, rep. pelo Procurador 

Geral do Estado-PGE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO RODRIGUES DOS 

SANTOS - OAB:15547

 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 uma vez apresentada contestação pelo Ente 

Demandado, INTIMA-SE a autora, na pessoa de seu causídico constituído 

para, querendo, no prazo legal, manifestar-se aceca da peça defensiva.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 68816 Nr: 1914-14.2018.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Celma Celestino Aguiar

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNALDO SILVA ARAUJO - 

OAB:13840

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionam-se os presentes autos para intimar a parte autora, através 

de seu Advogado constituído, via Dje, para suprir a falta apontada pelo 

médico perito através do documento jungido à ref.: 25, observado o prazo 

lá indicado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 67881 Nr: 1517-52.2018.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aparecida Duarte de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO EUSTÁQUIO DE OLIVEIRA 

E SILVA - OAB:24365/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionam-se os presentes autos para intimar a parte autora, através 

de seu advogado constituído, via Dje, para, querendo, manifestar-se 

acerca do Laudo Pericial jungido à ref.: 26, no prazo de 15 (quinze) dias. 

No ensejo, remetemos os autos à Autarquia Requerida para igual fim.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 55449 Nr: 2935-93.2016.811.0026

 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: ACdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WSdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISABELLA AMARAL FERREIRA - 

OAB:22786/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Cuida-se de ação de alimentos interposta pela parte autora JHEIFER 

SOARES CASSIMIRO, devidamente representada por sua genitora Alana 

Cassimiro de Amorim, em face do genitor, ora requerido, WAGNER 

SOARES DE OLIVEIRA.

Alimentos provisórios concedidos às fls. 19/20, oportunidade na qual 

determinou-se a citação do requerido.

Em sede de audiência de conciliação, compareceram as partes e, nesta 

oportunidade o autor manifestou pela desistência da ação informando ter 

reatado o relacionamento com a parte requerida.

Instado a manifestar, opinou o Ministério Público pela extinção sem 

resolução do mérito.

Vieram os autos conclusos. Fundamento e decido.

2. Entendo que, alegando o requerente desinteresse no prosseguimento 

da ação, trata-se de possibilidade unilateral do autor, como se depreende, 

em senso contrário, da disposição do VIII, do art. 485 do CPC.

Ademais, vale ressaltar que, havendo informações de que as partes 

reataram o relacionamento conjugal, faz-se presumir que ambas estão 

provendo e realizando o devido sustento ao infante, de modo que a 

extinção sem resolução do mérito, neste caso, não comporta nenhum 

prejuízo aos seus interesses.

3. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de 

mérito, nos termos do art. 485, VIII, do CPC.

Isento de custas.

Nomeio a advogada Isabela Amaral Ferreira para receber a intimação em 

nome da parte autora sendo desnecessária a sua intimação pessoal bem 

como notificação do requerido posto que não fora realizada a sua citação.

Cientifique-se o Ministério Público.

Certificado o trânsito em julgado, proceda com as baixas necessárias e 

arquive.

DECLARO esta sentença PUBLICADA com a entrega na Secretaria da 

Vara. DISPENSADO o registro na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 45647 Nr: 1370-65.2014.811.0026

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauricio da Silva Fernandes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:16308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação de Busca e Apreensão com pedido liminar ajuizada por 

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A em face de MAURICIO DA 

SILVA FERNANDES, na qual visa buscar e apreender o veículo descrito na 

inicial, que foi concedido ao requerido através de financiamento que 

encontra-se inadimplente.

Com a inicial vieram os documentos de fls.08/53.

Foi determinada a emenda da inicial, concedendo prazo para que o autor 

juntasse documento idôneo, a fim de que fosse averiguado o registro de 

alienação fiduciária do veículo junto ao DETRAN (fl. 54).

A parte autora foi intimada para tal providência à fl. 55, porém quedou-se 

inerte (fl. 56).

Após, foi intimada pessoalmente para promover o regular andamento do 

feito (fl. 61), porém realizou pedido destoante com o curso processual (fls. 

60/60v).

É o relatório do necessário. FUNDAMENTO E DECIDO.

No caso em tela percebe-se que a parte autora não realizou as 

providências cabíveis para o desenvolvimento válido e regular do 

processo.

Analisando os autos nota-se que o autor foi intimado via DJE para juntar o 

documento faltante, e após foi intimado, pessoalmente, para promover o 

regular andamento do feito, no prazo de 05 dias, porém peticionou de 

forma desarmônica com o momento processual.

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.

 Pelo princípio da causalidade, CONDENA-SE a autor ao pagamento das 

custas e despesas processuais.

 Sem a incidência de honorários de sucumbência, diante da ausência de 

citação.

 Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e 

anotações necessárias.
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INTIME-SE. CUMPRA-SE.

Juizado Especial Cível e Criminal

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000142-96.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS Processo nº 

1000142-96.2018.8.11.0026 PROJETO DE SENTENÇA Vistos. Dispensado 

o relatório na forma do art. 38 da Lei 9.099/1995. As sentenças nos 

Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e artigo 

38 da Lei nº 9.099/95 c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC c.c 

Enunciados nº161 e 162 do FONAJE. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS, movida por FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA em desfavor de 

VIVO 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. Existindo 

preliminares, passo ao julgamento. Quanto a preliminar de litispendência, 

assim dispõe o artigo 337, VI e § 3º do Código de Processo Civil: Art. 337. 

Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar: VI - litispendência; § 3o 

Há litispendência quando se repete ação que está em curso. Para 

caracterização da litispendência é necessário que estejam presentes em 

ambas as ações: as mesmas partes, o mesmo pedido e mesma causa de 

pedir. A presente ação foi distribuída em data anterior aos autos 

1000183-63.2018.8.11.0026, tratando-se do mesmo débito, portanto, caso 

de litispendência da ação ajuizada posteriormente, devendo aquela ser 

julgada improcedente. Assim, REJEITO a preliminar de litispendência. A 

requerida alega conexão entre o presente processo e o processo 

1000183-63.2018.8.11.0026, que tramita nesta comarca de Arenápolis-MT. 

Em análise, nota-se que há conexão entre as ações, pois, como assevera 

o artigo 55 do NCPC, reputam-se conexas 2 (duas) ações quando lhes for 

comum o pedido ou a causa de pedir, sendo que observo ser comum às 

referidas ações o pedido de indenização pelos supostos danos morais 

suportados pela parte autora, em razão de negativação. Porém, como 

ambas as ações, estão sob a mesma jurisdição, não vislumbro a 

necessidade de determinação para que sejam decididas simultaneamente, 

pois, não há risco de decisões conflitantes, portanto, assegurada a 

segurança jurídica INDEFIRO a preliminar. Indefiro a preliminar de ausência 

de documento imprescindível, ante a juntada de comprovante de 

negativação retirado de site e não original emitido pela CDL, cumpre que a 

reclamada poderia ter anexado aos autos provas de que o referido 

documento é falso, contudo, não se desincumbiu, tratando-se de meras 

alegações. Passo a análise do mérito. Aduz a autora que teve seu nome 

inscrito nos órgãos restritivos de crédito, por um débito de 

responsabilidade da parte reclamada, não possuindo nenhum débito em 

aberto capaz de ensejar a referida negativação. A parte reclamada 

contestou o pedido, alegando que o dano moral só se configura com a 

resistência injustificada e comprovada da parte contra a pretensão 

deduzida, não havendo que falar em dano moral. 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 em contestar genericamente 

os fatos. A reclamada não anexou contrato, extrato de consumo, 

gravação de ligação, ou qualquer documento capaz de comprovar a 

existência de débitos, sendo provas de fácil produção pela requerida. A 

contestação é estéril de prova, nada foi juntado aos autos que 

comprovasse a existência ou origem do débito, anexando apenas tela de 

seu sistema, produzidas unilateralmente e ilegíveis. 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: - 
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DETERMINAR QUE SEJA EXCLUÍDO o nome da parte autora dos 

registros/banco de inadimplentes, relacionado ao débito objeto da presente 

ação, no prazo de 05 dias, sob pena de multa diária que fixo em R$ 100,00 

(cem reais) por dia de descumprimento, até o limite de R$ 30.000,00 (trinta 

mil) reais, a serem revertidos a favor da parte reclamante. - DECLARAR A 

INEXISTÊNCIA do contrato, bem como dos débitos discutidos nos autos, 

devendo a reclamada abster-se de exigi-los/cobrá-los 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$ 3.000,00 (três mil reais), corrigido monetariamente a partir da 

leitura/intimação da sentença – Enunciado n. 362 da Súmula do STJ -, com 

base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 

-, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 

406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário 

Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro 

de Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federal, a partir do evento 

danoso/data da inscrição – responsabilidade extracontratual – Enunciado 

n. 54 da Súmula do STJ e CC/02, art. 398. Sem taxas, despesas, custas 

processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. 

Fica a parte sucumbente, desde já, ciente de que o não pagamento do 

valor da condenação no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito em 

julgado da sentença, apresentação de memória discriminada do débito e 

intimação para isso, acarretará a incidência da multa de 10% (dez por 

cento) sobre tal valor – art. 52, caput, da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do 

CPC/NCPC, art. 523 e §§. Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido 

o prazo recursal e cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações 

de estilo. Do contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do 

interessado – art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a 

execução na forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e 

ss. - e Código de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de 

Processo Civil – art. 513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) 

dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu 

desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. Prescindível o 

Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro 

de registro de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. À 

submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da 

Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

____________________________________________________________

______________________________ VISTOS. HOMOLOGO, para que 

surta seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo, 

na forma do artigo 40 da lei 9099/95. CUMPRA-SE expedindo o necessário, 

com as cautelas de estilo. MARINA CARLOS FRANÇA Juíza de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000202-69.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

MONIQUE RENATA PAULINO DE PINHO (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)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS Processo nº 

1000013-76.2018.8.11.0031 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 MONIQUE 

RENATA PAULINO DE PINHO e TELEFONICA BRASIL S.A., em que a parte 

autora deixou de comparecer à audiência. É o necessário. Decido. 

Verifica-se que a autora apresentou petição (id. 13832907), solicitando a 

redesignação da audiência de conciliação por questões de saúde, 

contudo, não apresentou nenhum documento/justificativa. Desta feita, 

apesar de devidamente intimada a reclamante deixou de comparecer na 

audiência, assim como não apresentou justificativa para isso até a 

abertura da solenidade, determinando a legislação – Lei n. 9.099/1995, 

arts. 9º e 51 – que o processo seja extinto, sem resolução do mérito, 

sempre que, sem justo motivo, deixar de comparecer PESSOALMENTE à 

sessão de conciliação ou a audiência de instrução e julgamento, 

condenando a parte nas custas, ante a desídia, observando, todavia, que 

no caso de apresentação de justificativa suficiente da ausência poderá 

ser isenta do pagamento das despesas processuais/custas. O § 1º do art. 

51 da Lei n. 9.099/1995 preceitua que a extinção do processo 

independerá, em qualquer hipótese, de previa intimação pessoal da parte, 

cuja aplicação do Código Processual Civil é subsidiária e não incide nas 

circunstâncias em que há regramento específico naquela especial. Isso 

posto, julgo EXTINGO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do art. 51, I da Lei n. 9.099/1995. DEFIRO os benefícios da 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. Sem despesas processuais e 

honorários advocatícios, na forma dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/1995. Desnecessária a intimação da parte reclamante, da sentença 

de extinção do feito sem a apreciação do mérito por sua ausência às 

audiências de conciliação e julgamento, correndo o prazo recursal da data 

de publicação da sentença – NCPC, art. 1.003, § 1º c/c Lei n. 9.099/1995, 

art. 2º -, salvo se tiver advogado constituído - Enunciado n. 14, aprovado 

no XII Encontro de Juízes dos Juizados Especiais do Estado de Mato 

Grosso e alterado no XV. 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(a) Juíz(a) de Direito para fins do 

disposto no artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

____________________________________________________________

____________________________________________________ VISTOS. 

HOMOLOGO, para que surta seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo juiz leigo, na forma do artigo 40 da lei 9099/95. CUMPRA-SE 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. MARINA CARLOS 

FRANÇA Juíza de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000171-49.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA MARIA 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:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS Processo nº 

1000171-49.2018.8.11.0026 PROJETO DE SENTENÇA Visto e bem 

examinado. 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 MARTA MARIA DA SILVA e VIVO S.A., em que a parte autora 

deixou de comparecer à audiência. É o necessário. Decido. A reclamante 

deixou de comparecer na audiência, apesar de devidamente intimada para 

o ato, assim como não apresentou justificativa para isso até a abertura da 

solenidade, determinando a legislação – Lei n. 9.099/1995, arts. 9º e 51 – 

que o processo seja extinto, sem resolução do mérito, sempre que, sem 

justo motivo, deixar de comparecer PESSOALMENTE à sessão de 

conciliação ou a audiência de instrução e julgamento, condenando a parte 

nas custas, ante a desídia, observando, todavia, que no caso de 

apresentação de justificativa suficiente da ausência poderá ser isenta do 

pagamento das despesas processuais/custas. O § 1º do art. 51 da Lei n. 

9.099/1995 preceitua que a extinção do processo independerá, em 

qualquer hipótese, de previa intimação pessoal da parte, cuja aplicação do 

Código Processual Civil é subsidiária e não incide nas circunstâncias em 

que há regramento específico naquela especial. Isso posto, julgo EXTINGO 

O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 51, I da 

Lei n. 9.099/1995. DEFIRO os benefícios da ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA. Sem despesas processuais e honorários advocatícios, na 

forma dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/1995. Desnecessária a 

intimação da parte reclamante, da sentença de extinção do feito sem a 

apreciação do mérito por sua ausência às audiências de conciliação e 

julgamento, correndo o prazo recursal da data de publicação da sentença 

– NCPC, art. 1.003, § 1º c/c Lei n. 9.099/1995, art. 2º -, salvo se tiver 

advogado constituído - Enunciado n. 14, aprovado no XII Encontro de 
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Juízes dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e alterado no 

XV. 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(a) Juíz(a) de Direito para fins do disposto no 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

____________________________________________________________

_____________________________________________ VISTOS . 

HOMOLOGO, para que surta seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo juiz leigo, na forma do artigo 40 da lei 9099/95. CUMPRA-SE 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. MARINA CARLOS 

FRANÇA Juíza de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000168-94.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA APARECIDA LOPES (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:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS Processo nº 

1000168-94.2018.8.11.0026 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 SILVANA 

APARECIDA LOPES e VIVO S.A., em que a parte autora deixou de 

comparecer à audiência (id. 13888596). É o necessário. Decido. A 

reclamante deixou de comparecer na audiência, apesar de devidamente 

intimada para o ato, assim como não apresentou justificativa para isso até 

a abertura da solenidade, determinando a legislação – Lei n. 9.099/1995, 

arts. 9º e 51 – que o processo seja extinto, sem resolução do mérito, 

sempre que, sem justo motivo, deixar de comparecer PESSOALMENTE à 

sessão de conciliação ou a audiência de instrução e julgamento, 

condenando a parte nas custas, ante a desídia, observando, todavia, que 

no caso de apresentação de justificativa suficiente da ausência poderá 

ser isenta do pagamento das despesas processuais/custas. O § 1º do art. 

51 da Lei n. 9.099/1995 preceitua que a extinção do processo 

independerá, em qualquer hipótese, de previa intimação pessoal da parte, 

cuja aplicação do Código Processual Civil é subsidiária e não incide nas 

circunstâncias em que há regramento específico naquela especial. Isso 

posto, julgo EXTINGO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do art. 51, I da Lei n. 9.099/1995. DEFIRO os benefícios da 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. Sem despesas processuais e 

honorários advocatícios, na forma dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/1995. Desnecessária a intimação da parte reclamante, da sentença 

de extinção do feito sem a apreciação do mérito por sua ausência às 

audiências de conciliação e julgamento, correndo o prazo recursal da data 

de publicação da sentença – NCPC, art. 1.003, § 1º c/c Lei n. 9.099/1995, 

art. 2º -, salvo se tiver advogado constituído - Enunciado n. 14, aprovado 

no XII Encontro de Juízes dos Juizados Especiais do Estado de Mato 

Grosso e alterado no XV. 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(a) Juíz(a) de Direito para fins do 

disposto no artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

____________________________________________________________

______________________________ VISTOS. HOMOLOGO, para que 

surta seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo, 

na forma do artigo 40 da lei 9099/95. CUMPRA-SE expedindo o necessário, 

com as cautelas de estilo. MARINA CARLOS FRANÇA Juíza de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000169-79.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE NILTON ROCHA 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:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS Processo nº 

1000169-79.2018.8.11.0026 PROJETO DE SENTENÇA Visto e bem 

examinado. 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 JOSE NILTON ROCHA DA SILVA e VIVO S.A., em que a parte 

autora deixou de comparecer à audiência (id. 13888600). É o necessário. 

Decido. A reclamante deixou de comparecer na audiência, apesar de 

devidamente intimada para o ato, assim como não apresentou justificativa 

para isso até a abertura da solenidade, determinando a legislação – Lei n. 

9.099/1995, arts. 9º e 51 – que o processo seja extinto, sem resolução do 

mérito, sempre que, sem justo motivo, deixar de comparecer 

PESSOALMENTE à sessão de conciliação ou a audiência de instrução e 

julgamento, condenando a parte nas custas, ante a desídia, observando, 

todavia, que no caso de apresentação de justificativa suficiente da 

ausência poderá ser isenta do pagamento das despesas 

processuais/custas. O § 1º do art. 51 da Lei n. 9.099/1995 preceitua que a 

extinção do processo independerá, em qualquer hipótese, de previa 

intimação pessoal da parte, cuja aplicação do Código Processual Civil é 

subsidiária e não incide nas circunstâncias em que há regramento 

específico naquela especial. Isso posto, julgo EXTINGO O PROCESSO, 

SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 51, I da Lei n. 

9.099/1995. DEFIRO os benefícios da ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA. Sem despesas processuais e honorários advocatícios, na 

forma dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/1995. Desnecessária a 

intimação da parte reclamante, da sentença de extinção do feito sem a 

apreciação do mérito por sua ausência às audiências de conciliação e 

julgamento, correndo o prazo recursal da data de publicação da sentença 

– NCPC, art. 1.003, § 1º c/c Lei n. 9.099/1995, art. 2º -, salvo se tiver 

advogado constituído - Enunciado n. 14, aprovado no XII Encontro de 

Juízes dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e alterado no 

XV. 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(a) Juíz(a) de Direito para fins do disposto no 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

____________________________________________________________

___________________________________ VISTOS. HOMOLOGO, para 

que surta seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo juiz 

leigo, na forma do artigo 40 da lei 9099/95. CUMPRA-SE expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. MARINA CARLOS FRANÇA Juíza 

de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000194-92.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

BONFIM MARQUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS Processo nº 
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1000194-92.2018.8.11.0026 PROJETO DE SENTENÇA Visto e bem 

examinado. 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 BONFIM MARQUES DOS SANTOS em desfavor de ATIVOS S/A CIA 

SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS e ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, em que a parte autora deixou de 

comparecer à audiência (id. 13893306). É o necessário. Decido. A 

reclamante deixou de comparecer na audiência, apesar de devidamente 

intimada para o ato, assim como não apresentou justificativa para isso até 

a abertura da solenidade, determinando a legislação – Lei n. 9.099/1995, 

arts. 9º e 51 – que o processo seja extinto, sem resolução do mérito, 

sempre que, sem justo motivo, deixar de comparecer PESSOALMENTE à 

sessão de conciliação ou a audiência de instrução e julgamento, 

condenando a parte nas custas, ante a desídia, observando, todavia, que 

no caso de apresentação de justificativa suficiente da ausência poderá 

ser isenta do pagamento das despesas processuais/custas. O § 1º do art. 

51 da Lei n. 9.099/1995 preceitua que a extinção do processo 

independerá, em qualquer hipótese, de previa intimação pessoal da parte, 

cuja aplicação do Código Processual Civil é subsidiária e não incide nas 

circunstâncias em que há regramento específico naquela especial. Isso 

posto, julgo EXTINGO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do art. 51, I da Lei n. 9.099/1995. DEFIRO os benefícios da 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. Sem despesas processuais e 

honorários advocatícios, na forma dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/1995. Desnecessária a intimação da parte reclamante, da sentença 

de extinção do feito sem a apreciação do mérito por sua ausência às 

audiências de conciliação e julgamento, correndo o prazo recursal da data 

de publicação da sentença – NCPC, art. 1.003, § 1º c/c Lei n. 9.099/1995, 

art. 2º -, salvo se tiver advogado constituído - Enunciado n. 14, aprovado 

no XII Encontro de Juízes dos Juizados Especiais do Estado de Mato 

Grosso e alterado no XV. 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(a) Juíz(a) de Direito para fins do 

disposto no artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

____________________________________________________________

___________________________________ VISTOS. HOMOLOGO, para 

que surta seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo juiz 

leigo, na forma do artigo 40 da lei 9099/95. CUMPRA-SE expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. MARINA CARLOS FRANÇA Juíza 

de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010187-45.2015.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ANDRE MARQUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA NATHALY VELASCO SILVA MARQUES OAB - MT23959/O 

(ADVOGADO)

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT0009271A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - MT0020332S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS Processo nº 

8010187-45.2015.8.11.0026 PROJETO DE SENTENÇA Visto e bem 

examinado. Dispensado o relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato 

de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - rito da Lei n. 9.099/95, proposta por 

JOAO ANDRE MARQUES DA SILVA em desfavor de BANCO PAN S.A. É o 

necessário. Decido. As partes compuseram acordo, conforme petição de 

id. 13828013. Isso posto, considerando que em havendo 

transação/acordo o exame do magistrado deve se limitar à sua validade e 

eficácia, entre os quais, se houve a efetiva transação, os transatores são 

titulares do direito que dispõem parcialmente, capazes de transigir e estão 

adequadamente representados, ausente qualquer impedimento ou 

ilegalidade no avençado/acordado pelas partes, HOMOLOGO-O para que 

produza seus efeitos legais – Lei n. 9.099/1995, art. 22, parágrafo único - 

e, em consequência, RESOLVO O MÉRITO – CPC, art. 269, III/NCPC, art. 

487, III, “b”. Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários 

advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Após o trânsito em julgado, 

certifique. Decorrido o prazo recursal e cumprido o acordado, arquive com 

as baixas e anotações de estilo. Não sendo o caso de aguardar eventual 

cumprimento da transação, arquive imediatamente – CNGC, art. 915. Do 

contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do interessado – 

art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a execução na 

forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e ss. - e Código 

de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de Processo Civil – art. 

513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em 

julgado, arquive os autos, sem prejuízo de seu desarquivamento a pedido 

da parte – CNGC, art. 1.006. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 

317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”, bem como Intimação das partes e de seus patronos 

– CNGC, art. 914 e Enunciado 12 do Estado de Mato Grosso, aprovado no 

XII Encontro em Cuiabá-MT, P. Cumpra. À submissão do(a) Juiz (a) de 

Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Aisi Anne 

L i m a  T i a g o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

___________________________________________  V ISTOS . 

HOMOLOGO, para que surta seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo juiz leigo, na forma do artigo 40 da lei 9099/95. CUMPRA-SE 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. MARINA CARLOS 

FRANÇA Juíza de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000192-25.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE SANDOVAL DE OLIVEIRA PINHEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS Processo nº 

1000192-25.2018.8.11.0026 PROJETO DE SENTENÇA Visto e bem 

examinado. Dispensado o relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato 

de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - rito da Lei n. 9.099/95, proposta por 

FELIPE SANDOVAL DE OLIVEIRA PINHEIRO em desfavor de TELEFONICA 

BRASIL S.A. É o necessário. Decido. As partes compuseram acordo, 

conforme petição de id. 14043963. Isso posto, considerando que em 

havendo transação/acordo o exame do magistrado deve se limitar à sua 

validade e eficácia, entre os quais, se houve a efetiva transação, os 

transatores são titulares do direito que dispõem parcialmente, capazes de 

transigir e estão adequadamente representados, ausente qualquer 

impedimento ou ilegalidade no avençado/acordado pelas partes, 

HOMOLOGO-O para que produza seus efeitos legais – Lei n. 9.099/1995, 

art. 22, parágrafo único - e, em consequência, RESOLVO O MÉRITO – 

CPC, art. 269, III/NCPC, art. 487, III, “b”. Sem taxas, despesas, custas 

processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. 

Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido o prazo recursal e 

cumprido o acordado, arquive com as baixas e anotações de estilo. Não 

sendo o caso de aguardar eventual cumprimento da transação, arquive 

imediatamente – CNGC, art. 915. Do contrário, na ausência do 

cumprimento, após solicitação do interessado – art. 52, inciso IV, da Lei n. 

9.099/1995 -, prossiga com a execução na forma disposta pela Lei dos 

Juizados Especiais – art. 52 e ss. - e Código de Processo Civil – art. 475-I 

e ss./Novo Código de Processo Civil – art. 513 e ss.. Nada requerido no 

prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em julgado, arquive os autos, sem 

prejuízo de seu desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, 

bem como Intimação das partes e de seus patronos – CNGC, art. 914 e 

Enunciado 12 do Estado de Mato Grosso, aprovado no XII Encontro em 
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Cuiabá-MT, P. Cumpra. À submissão do(a) Juiz (a) de Direito para fins do 

disposto no artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

____________________________________________________________

_________________________ VISTOS. HOMOLOGO, para que surta 

seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo, na 

forma do artigo 40 da lei 9099/95. CUMPRA-SE expedindo o necessário, 

com as cautelas de estilo. MARINA CARLOS FRANÇA Juíza de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000191-40.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA FRANCA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS Processo nº 

1000191-40.2018.8.11.0026 PROJETO DE SENTENÇA Visto e bem 

examinado. Dispensado o relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato 

de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - rito da Lei n. 9.099/95, proposta por 

FERNANDA FRANCA DA SILVA em desfavor de TELEFONICA BRASIL 

S.A. É o necessário. Decido. As partes compuseram acordo, conforme 

petição de id. 14043967. Isso posto, considerando que em havendo 

transação/acordo o exame do magistrado deve se limitar à sua validade e 

eficácia, entre os quais, se houve a efetiva transação, os transatores são 

titulares do direito que dispõem parcialmente, capazes de transigir e estão 

adequadamente representados, ausente qualquer impedimento ou 

ilegalidade no avençado/acordado pelas partes, HOMOLOGO-O para que 

produza seus efeitos legais – Lei n. 9.099/1995, art. 22, parágrafo único - 

e, em consequência, RESOLVO O MÉRITO – CPC, art. 269, III/NCPC, art. 

487, III, “b”. Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários 

advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Após o trânsito em julgado, 

certifique. Decorrido o prazo recursal e cumprido o acordado, arquive com 

as baixas e anotações de estilo. Não sendo o caso de aguardar eventual 

cumprimento da transação, arquive imediatamente – CNGC, art. 915. Do 

contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do interessado – 

art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a execução na 

forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e ss. - e Código 

de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de Processo Civil – art. 

513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em 

julgado, arquive os autos, sem prejuízo de seu desarquivamento a pedido 

da parte – CNGC, art. 1.006. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 

317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”, bem como Intimação das partes e de seus patronos 

– CNGC, art. 914 e Enunciado 12 do Estado de Mato Grosso, aprovado no 

XII Encontro em Cuiabá-MT, P. Cumpra. À submissão do(a) Juiz (a) de 

Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Aisi Anne 

L i m a  T i a g o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

______________________________ VISTOS. HOMOLOGO, para que 

surta seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo, 

na forma do artigo 40 da lei 9099/95. CUMPRA-SE expedindo o necessário, 

com as cautelas de estilo. MARINA CARLOS FRANÇA Juíza de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000195-77.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

NUBIA FRANCA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS Processo nº 

1000195-77.2018.8.11.0026 PROJETO DE SENTENÇA Visto e bem 

examinado. Dispensado o relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato 

de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - rito da Lei n. 9.099/95, proposta por 

NUBIA FRANCA DA SILVA em desfavor de TELEFONICA BRASIL S.A. É o 

necessário. Decido. As partes compuseram acordo, conforme petição de 

id. 14043971. Isso posto, considerando que em havendo 

transação/acordo o exame do magistrado deve se limitar à sua validade e 

eficácia, entre os quais, se houve a efetiva transação, os transatores são 

titulares do direito que dispõem parcialmente, capazes de transigir e estão 

adequadamente representados, ausente qualquer impedimento ou 

ilegalidade no avençado/acordado pelas partes, HOMOLOGO-O para que 

produza seus efeitos legais – Lei n. 9.099/1995, art. 22, parágrafo único - 

e, em consequência, RESOLVO O MÉRITO – CPC, art. 269, III/NCPC, art. 

487, III, “b”. Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários 

advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Após o trânsito em julgado, 

certifique. Decorrido o prazo recursal e cumprido o acordado, arquive com 

as baixas e anotações de estilo. Não sendo o caso de aguardar eventual 

cumprimento da transação, arquive imediatamente – CNGC, art. 915. Do 

contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do interessado – 

art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a execução na 

forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e ss. - e Código 

de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de Processo Civil – art. 

513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em 

julgado, arquive os autos, sem prejuízo de seu desarquivamento a pedido 

da parte – CNGC, art. 1.006. Defiro a reclamante os benefícios da 

gratuidade de justiça nos termos da lei. Prescindível o Registro no caso – 

CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de 

sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado 

de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, bem como Intimação das partes e de 

seus patronos – CNGC, art. 914 e Enunciado 12 do Estado de Mato 

Grosso, aprovado no XII Encontro em Cuiabá-MT, P. Cumpra. À submissão 

do(a) Juiz (a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei nº 

9 . 0 9 9 / 9 5 .  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, 

para que surta seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo 

juiz leigo, na forma do artigo 40 da lei 9099/95. CUMPRA-SE expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. MARINA CARLOS FRANÇA Juíza 

de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000077-04.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JUSCILENE PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  A R E N Á P O L I S  P r o c e s s o : 

1000077-04.2018.8.11.0026 PROJETO DE SENTENÇA Visto e bem 

examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. 

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por JUSCILENE PEREIRA DA 

SILVA em face de BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. As sentenças nos 

Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e artigo 

38 da Lei nº 9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC e 

Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. Decido. DA CONEXÃO Antes da 

análise das preliminares, em consulta ao Sistema PJe verificou-se que a 

parte Requerente distribuiu 03 (três) demandas em face da parte 

Requerida, visando discutir alegadas inscrições indevidas de seu nome 

em cadas t ro  de  inad imp len tes .  Nos  au tos  de  nº 

1000076-19.2018.8.11.0026, questiona a importância de R$ 488,38 

(quatrocentos e oitenta e oito reais e trinta e oito centavos), referente ao 
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contrato nº MP166666000002049066. Nos autos de nº 

1000077-04.2018.8.11.0026, questiona a importância de R$ 1.392,55 (um 

mil, trezentos e noventa e dois reais e cinquenta e cinco centavos), 

referente ao contrato nº UG320000005010321055. No presente processo 

nº 1000078-86.2018.8.11.0026, questiona a importância de R$ 296,92 

(duzentos e noventa e seis reais e noventa e dois centavos), referente ao 

contrato nº DE01666010022101. Pela leitura dos autos e sua 

documentação correlata, verifica-se que tais negativações são oriundas 

de débitos cobrados pela parte Requerida tendo como devedora a parte 

Requerente. É inegável a evolução alcançada em nosso sistema jurídico 

com o Novo Código de Processo Civil, dentre as quais, merece destaque, 

por aplicar-se ao presente caso, a inovação prevista no art. 55, §3º, CPC, 

in verbis: § 3º Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que 

possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias 

caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles. Referida 

norma dispõe sobre regra de conexão mais flexível no processo civil. 

Sobre o tema comenta Fredie Didier Jr.: A conexão, neste caso, decorrerá 

do vínculo que se estabelece entre as relações jurídicas litigiosas. Haverá 

conexão se a mesma relação jurídica estiver sendo examinada em ambos 

os processos, ou se diversas relações jurídicas, mas entre elas houver 

um vínculo de prejudicialidade ou preliminariade […]. Desta forma, 

cumpra-se a decisão de id. 14059523, a qual determinou a CONEXÃO 

e n t r e  a s  d e m a n d a s  1 0 0 0 0 7 6 - 1 9 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 2 6 , 

1000077-04.2018.8.11.0026 e 1000078-86.2018.8.11.0026. Pela análise 

das demandas acima reunidas, em decorrência da conexão entre estas, 

verifica-se que a controvérsia dessas se referem a regularidade da 

inscrição do nome da parte Requerente em rol de inadimplentes por débito 

que a parte Requerente afirmar inexistir. Presentes as condições da ação 

e os pressupostos processuais de existência e validade, inexistindo 

quaisquer nulidades ou irregularidades que devam ser declaradas ou 

sanadas, bem como outras preliminares ou questões prévias que pendam 

de apreciação e permitindo a hipótese o julgamento imediato da lide, passo 

a analisar o mérito. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que razão não assiste à parte autora. 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. O 

acervo probatório existente nos autos é apto a corroborar as alegações 

aduzidas pela defesa, tenho que a ré demonstrou de forma satisfatória a 

legitimidade dos débitos que ensejaram a inclusão do nome da parte autora 

nos órgãos restritivos de crédito, por meio de contrato devidamente 

assinado pela autora, extratos da conta, e ainda cópia dos documentos 

pessoais. Em que pese às argumentações da parte autora, não vislumbro 

qualquer conduta ilícita praticada pelas partes demandadas, mas, sim, 

exercício regular de um direito ante a existência de relação jurídica entre 

as partes regularmente pactuada conforme se extrai do contrato 

devidamente assinado pela parte autora acostado aos autos, que 

inexistindo, portanto, qualquer dever de reparação. Nessa senda tem 

decidido as Turmas recursais: APELAÇÃO CÍVEL - DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DEBITO C/C DANO MORAL - ALEGAÇÃO DE 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA -COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DÉBITO - 

NEGATIVAÇÃO DEVIDA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. - Uma vez 

comprovada a existência de relação jurídica entre as partes bem como o 

debito motivador da negativação e tal fato não sendo impugnado de forma 

especifica pelo autor, é de se reconhecer exercício regular do direito de 

cobrança e devida a negativação em órgãos de proteção ao crédito.

(TJ-MG - AC: 10707130273196001 MG, Relator: Alexandre Santiago, Data 

de Julgamento: 18/03/2015, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 24/03/2015) COMPRA E VENDA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE PROVAR OS FATOS ALEGADOS 

NA INICIAL – INADIMPLEMENTO DA CONSUMIDORA – NEGATIVAÇÃO 

DEVIDA JUNTO AOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, 

EFETUADA EM EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – SENTENÇA MANTIDA. 

-Recurso desprovido.(TJ-SP - APL: 10274215720148260001 SP 

1027421-57.2014.8.26.0001, Relator: Edgard Rosa, Data de Julgamento: 

03/09/2015, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

03/09/2015). Não havendo como prosperar a tese autoral, como já 

explicitado, de rigor é a improcedência da pretensão inicial. 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 a parte 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. Por fim, verifico 

ser o caso de condenar a parte reclamante nas sanções decorrentes da 

sua litigância de má-fé, uma vez que violou seus deveres e, no mínimo, 

expôs os fatos em juízo, especificamente na petição inicial, em 

desconformidade com a verdade dos fatos, formulou pretensão quando 

ciente de que eram destituídas de fundamento/usou o processo para 

conseguir objetivo ilegal e isso causou danos para a parte adversa, que 

precisou contratar profissionais para se defender e dispor de tempo de 

seu preposto – CPC, art. 17, II e III/NCPC, art. 80, II e III. Aduziu na inicial 

desconhece a negativação, não tendo em mente de serviço ou produto, 

contudo verifiquei que os fatos se deram de forma diversa a isso e que o 

objetivo do processo era obter vantagem financeira com o processo sem, 

sequer, fazer jus a qualquer compensação. A condenação em litigância de 

má-fé, resulta do descumprimento do dever processual de expor os fatos 

em juízo, conforme a verdade, procedendo com lealdade e boa-fé, 

pleiteando de modo a perseguir no processo objetivo ilegal. 

Consequentemente, condeno a parte reclamante, ora litigante de má-fé, a 

pagar multa no valor de 5% (cinco por cento) do valor corrigido da causa 

e a arcar com as custas, taxas, despesas processuais e honorários 

advocatícios do(a) advogado(a)/patrono(a) da parte reclamada, que fixo 

no mínimo de 10% (dez por cento), também sobre o valor atualizado da 

causa, atendendo ao grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do 

serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo 

advogado e o tempo exigido para o seu serviço, os quais não justificam a 

majoração além do mínimo legal previsto, porque envolve matéria de baixa 

complexidade e o local não é de difícil provimento. Isso posto, RESOLVO O 

MÉRITO – CPC, art. 487, I do CPC -, e JULGO IMPROCEDENTES os pedidos 

formulados e, diante do reconhecimento da litigância de má-fé suso 

fundamentada, CONDENO a parte reclamante no pagamento de multa no 

valor de 5% (cinco por cento) do valor corrigido da causa e a arcar com 

as custas, taxas, despesas processuais e honorários advocatícios do(a) 

advogado(a)/patrono(a) da parte reclamada, que fixo no mínimo de 10% 

(dez por cento), também sobre o valor atualizado da causa - Lei n. 

9.099/1995, art. 55 e NCPC, arts. 81 e 85, § 2º. - PROCEDA-SE O 

APENSAMENTO no Sistema PJE entre os autos nº 

1 0 0 0 0 7 6 - 1 9 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 2 6 ,  1 0 0 0 0 7 7 - 0 4 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 2 6  e 

1000078-86.2018.8.11.0026, conforme determinado no id. 14059523. 

Após o trânsito em julgado, certifique e arquive com as cautelas, baixas e 

anotações de estilo. 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 

J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

__________________________________ VISTOS. HOMOLOGO, para que 

surta seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo, 

na forma do artigo 40 da lei 9099/95. CUMPRA-SE expedindo o necessário, 

com as cautelas de estilo. MARINA CARLOS FRANÇA Juíza de Direito.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  A R E N Á P O L I S  P r o c e s s o : 

1000078-86.2018.8.11.0026 PROJETO DE SENTENÇA Visto e bem 

examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. 

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por JUSCILENE PEREIRA DA 

SILVA em face de BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. As sentenças nos 

Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e artigo 

38 da Lei nº 9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC e 

Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. Decido. DA CONEXÃO Antes da 

análise das preliminares, em consulta ao Sistema PJe verificou-se que a 

parte Requerente distribuiu 03 (três) demandas em face da parte 

Requerida, visando discutir alegadas inscrições indevidas de seu nome 

em cadas t ro  de  inad imp len tes .  Nos  au tos  de  nº 

1000076-19.2018.8.11.0026, questiona a importância de R$ 488,38 

(quatrocentos e oitenta e oito reais e trinta e oito centavos), referente ao 

contrato nº MP166666000002049066. Nos autos de nº 

1000077-04.2018.8.11.0026, questiona a importância de R$ 1.392,55 (um 

mil, trezentos e noventa e dois reais e cinquenta e cinco centavos), 

referente ao contrato nº UG320000005010321055. No presente processo 

nº 1000078-86.2018.8.11.0026, questiona a importância de R$ 296,92 

(duzentos e noventa e seis reais e noventa e dois centavos), referente ao 

contrato nº DE01666010022101. Pela leitura dos autos e sua 

documentação correlata, verifica-se que tais negativações são oriundas 

de débitos cobrados pela parte Requerida tendo como devedora a parte 

Requerente. É inegável a evolução alcançada em nosso sistema jurídico 

com o Novo Código de Processo Civil, dentre as quais, merece destaque, 

por aplicar-se ao presente caso, a inovação prevista no art. 55, §3º, CPC, 

in verbis: § 3º Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que 

possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias 

caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles. Referida 

norma dispõe sobre regra de conexão mais flexível no processo civil. 

Sobre o tema comenta Fredie Didier Jr.: A conexão, neste caso, decorrerá 

do vínculo que se estabelece entre as relações jurídicas litigiosas. Haverá 

conexão se a mesma relação jurídica estiver sendo examinada em ambos 

os processos, ou se diversas relações jurídicas, mas entre elas houver 

um vínculo de prejudicialidade ou preliminariade […]. Desta forma 

determino a CONEXÃO entre as demandas 1000076-19.2018.8.11.0026, 

1000077-04.2018.8.11.0026 e 1000078-86.2018.8.11.0026. Pela análise 

das demandas acima reunidas, em decorrência da conexão entre estas, 

verifica-se que a controvérsia dessas se referem a regularidade da 

inscrição do nome da parte Requerente em rol de inadimplentes por débito 

que a parte Requerente afirmar inexistir. Presentes as condições da ação 

e os pressupostos processuais de existência e validade, inexistindo 

quaisquer nulidades ou irregularidades que devam ser declaradas ou 

sanadas, bem como outras preliminares ou questões prévias que pendam 

de apreciação e permitindo a hipótese o julgamento imediato da lide, passo 

a analisar o mérito. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que razão não assiste à parte autora. 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. O 

acervo probatório existente nos autos é apto a corroborar as alegações 

aduzidas pela defesa, tenho que a ré demonstrou de forma satisfatória a 

legitimidade dos débitos que ensejaram a inclusão do nome da parte autora 

nos órgãos restritivos de crédito, por meio de contrato devidamente 

assinado pela autora, extratos da conta, e ainda cópia dos documentos 

pessoais. Em que pese às argumentações da parte autora, não vislumbro 

qualquer conduta ilícita praticada pelas partes demandadas, mas, sim, 

exercício regular de um direito ante a existência de relação jurídica entre 

as partes regularmente pactuada conforme se extrai do contrato 

devidamente assinado pela parte autora acostado aos autos, que 

inexistindo, portanto, qualquer dever de reparação. Nessa senda tem 

decidido as Turmas recursais: APELAÇÃO CÍVEL - DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DEBITO C/C DANO MORAL - ALEGAÇÃO DE 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA -COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DÉBITO - 

NEGATIVAÇÃO DEVIDA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. - Uma vez 

comprovada a existência de relação jurídica entre as partes bem como o 

debito motivador da negativação e tal fato não sendo impugnado de forma 

especifica pelo autor, é de se reconhecer exercício regular do direito de 

cobrança e devida a negativação em órgãos de proteção ao crédito.

(TJ-MG - AC: 10707130273196001 MG, Relator: Alexandre Santiago, Data 

de Julgamento: 18/03/2015, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 24/03/2015) COMPRA E VENDA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE PROVAR OS FATOS ALEGADOS 

NA INICIAL – INADIMPLEMENTO DA CONSUMIDORA – NEGATIVAÇÃO 

DEVIDA JUNTO AOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, 

EFETUADA EM EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – SENTENÇA MANTIDA. 

-Recurso desprovido.(TJ-SP - APL: 10274215720148260001 SP 

1027421-57.2014.8.26.0001, Relator: Edgard Rosa, Data de Julgamento: 

03/09/2015, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

03/09/2015). Não havendo como prosperar a tese autoral, como já 

explicitado, de rigor é a improcedência da pretensão inicial. 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 a parte 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. Por fim, verifico 

ser o caso de condenar a parte reclamante nas sanções decorrentes da 

sua litigância de má-fé, uma vez que violou seus deveres e, no mínimo, 

expôs os fatos em juízo, especificamente na petição inicial, em 

desconformidade com a verdade dos fatos, formulou pretensão quando 

ciente de que eram destituídas de fundamento/usou o processo para 

conseguir objetivo ilegal e isso causou danos para a parte adversa, que 

precisou contratar profissionais para se defender e dispor de tempo de 

seu preposto – CPC, art. 17, II e III/NCPC, art. 80, II e III. Aduziu na inicial 

desconhece a negativação, não tendo em mente de serviço ou produto, 

contudo verifiquei que os fatos se deram de forma diversa a isso e que o 

objetivo do processo era obter vantagem financeira com o processo sem, 

sequer, fazer jus a qualquer compensação. A condenação em litigância de 

má-fé, resulta do descumprimento do dever processual de expor os fatos 

em juízo, conforme a verdade, procedendo com lealdade e boa-fé, 

pleiteando de modo a perseguir no processo objetivo ilegal. 

Consequentemente, condeno a parte reclamante, ora litigante de má-fé, a 

pagar multa no valor de 5% (cinco por cento) do valor corrigido da causa 

e a arcar com as custas, taxas, despesas processuais e honorários 

advocatícios do(a) advogado(a)/patrono(a) da parte reclamada, que fixo 

no mínimo de 10% (dez por cento), também sobre o valor atualizado da 

causa, atendendo ao grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do 

serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo 

advogado e o tempo exigido para o seu serviço, os quais não justificam a 

majoração além do mínimo legal previsto, porque envolve matéria de baixa 

complexidade e o local não é de difícil provimento. Isso posto, RESOLVO O 

MÉRITO – CPC, art. 487, I do CPC -, e JULGO IMPROCEDENTES os pedidos 

formulados e, diante do reconhecimento da litigância de má-fé suso 

fundamentada, CONDENO a parte reclamante no pagamento de multa no 

valor de 5% (cinco por cento) do valor corrigido da causa e a arcar com 

as custas, taxas, despesas processuais e honorários advocatícios do(a) 

advogado(a)/patrono(a) da parte reclamada, que fixo no mínimo de 10% 

(dez por cento), também sobre o valor atualizado da causa - Lei n. 

9.099/1995, art. 55 e NCPC, arts. 81 e 85, § 2º. - PROCEDA-SE O 

APENSAMENTO no Sistema PJE entre os autos nº 

1 0 0 0 0 7 6 - 1 9 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 2 6 ,  1 0 0 0 0 7 7 - 0 4 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 2 6  e 

1000078-86.2018.8.11.0026. Após o trânsito em julgado, certifique e 

arquive com as cautelas, baixas e anotações de estilo. Prescindível o 

Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro 

de registro de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. À 

submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da 

Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

____________________________________________________________

__________________________________ VISTOS. HOMOLOGO, para que 

surta seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo, 

na forma do artigo 40 da lei 9099/95. CUMPRA-SE expedindo o necessário, 

com as cautelas de estilo. MARINA CARLOS FRANÇA Juíza de Direito.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS Processo nº 

1000093-55.2018.8.11.0026 PROJETO DE SENTENÇA Visto e bem 

examinado. 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 JUSCILENE PEREIRA DA SILVA em desfavor de ATIVOS S/A CIA 

SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS e ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, em que a parte autora deixou de 

comparecer à audiência (id. 13749201). É o necessário. Decido. A 

reclamante deixou de comparecer na audiência, apesar de devidamente 

intimada para o ato, assim como não apresentou justificativa para isso até 

a abertura da solenidade, determinando a legislação – Lei n. 9.099/1995, 

arts. 9º e 51 – que o processo seja extinto, sem resolução do mérito, 

sempre que, sem justo motivo, deixar de comparecer PESSOALMENTE à 

sessão de conciliação ou a audiência de instrução e julgamento, 

condenando a parte nas custas, ante a desídia, observando, todavia, que 

no caso de apresentação de justificativa suficiente da ausência poderá 

ser isenta do pagamento das despesas processuais/custas. O § 1º do art. 

51 da Lei n. 9.099/1995 preceitua que a extinção do processo 

independerá, em qualquer hipótese, de previa intimação pessoal da parte, 

cuja aplicação do Código Processual Civil é subsidiária e não incide nas 

circunstâncias em que há regramento específico naquela especial. Isso 

posto, julgo EXTINGO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do art. 51, I da Lei n. 9.099/1995. DEFIRO os benefícios da 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. Sem despesas processuais e 

honorários advocatícios, na forma dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/1995. Desnecessária a intimação da parte reclamante, da sentença 

de extinção do feito sem a apreciação do mérito por sua ausência às 

audiências de conciliação e julgamento, correndo o prazo recursal da data 

de publicação da sentença – NCPC, art. 1.003, § 1º c/c Lei n. 9.099/1995, 

art. 2º -, salvo se tiver advogado constituído - Enunciado n. 14, aprovado 

no XII Encontro de Juízes dos Juizados Especiais do Estado de Mato 

Grosso e alterado no XV. 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(a) Juíz(a) de Direito para fins do 

disposto no artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

____________________________________________________________

____________________________________________________ VISTOS. 

HOMOLOGO, para que surta seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo juiz leigo, na forma do artigo 40 da lei 9099/95. CUMPRA-SE 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. MARINA CARLOS 

FRANÇA Juíza de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000147-21.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

YOHANNA MAIELY DOS SANTOS VALADARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (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):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS Processo nº 

1000147-21.2018.8.11.0026 PROJETO DE SENTENÇA Visto e bem 

examinado. Dispensado o relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato 

de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - rito da Lei n. 9.099/95, proposta por 

YOHANNA MAIELY DOS SANTOS VALADARES em desfavor de 

TELEFONICA BRASIL S.A. É o necessário. Decido. As partes compuseram 

acordo em audiência de conciliação (id. 13370401). Isso posto, 

considerando que em havendo transação/acordo o exame do magistrado 

deve se limitar à sua validade e eficácia, entre os quais, se houve a 

efetiva transação, os transatores são titulares do direito que dispõem 

parcialmente, capazes de transigir e estão adequadamente 

representados, ausente qualquer impedimento ou ilegalidade no 

avençado/acordado pelas partes, HOMOLOGO-O para que produza seus 

efeitos legais – Lei n. 9.099/1995, art. 22, parágrafo único - e, em 

consequência, RESOLVO O MÉRITO – CPC, art. 269, III/NCPC, art. 487, III, 

“b”. Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários advocatícios 

- Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Defiro à reclamada os benefícios da 

gratuidade de justiça nos termos do artigo 98 do CPC. Após o trânsito em 

julgado, certifique. Decorrido o prazo recursal e cumprido o acordado, 

arquive com as baixas e anotações de estilo. Não sendo o caso de 

aguardar eventual cumprimento da transação, arquive imediatamente – 

CNGC, art. 915. Do contrário, na ausência do cumprimento, após 

solicitação do interessado – art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, 

prossiga com a execução na forma disposta pela Lei dos Juizados 

Especiais – art. 52 e ss. - e Código de Processo Civil – art. 475-I e 

ss./Novo Código de Processo Civil – art. 513 e ss.. Nada requerido no 

prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em julgado, arquive os autos, sem 

prejuízo de seu desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, 

bem como Intimação das partes e de seus patronos – CNGC, art. 914 e 

Enunciado 12 do Estado de Mato Grosso, aprovado no XII Encontro em 

Cuiabá-MT, P. Cumpra. À submissão do(a) Juiz (a) de Direito para fins do 

disposto no artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

____________________________________________________________

_________________________ VISTOS. HOMOLOGO, para que surta 

seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo, na 

forma do artigo 40 da lei 9099/95. CUMPRA-SE expedindo o necessário, 

com as cautelas de estilo. MARINA CARLOS FRANÇA Juíza de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000157-65.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DA CONCEICAO PEREIRA DE SENA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (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):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS Processo nº 

1000157-65.2018.8.11.0026 PROJETO DE SENTENÇA Visto e bem 

examinado. Dispensado o relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato 

de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - rito da Lei n. 9.099/95, proposta por 

JOSE DA CONCEICAO PEREIRA DE SENA em desfavor de TELEFONICA 

BRASIL S.A. É o necessário. Decido. As partes compuseram acordo em 

audiência de conciliação (id. 13606685). Isso posto, considerando que em 

havendo transação/acordo o exame do magistrado deve se limitar à sua 

validade e eficácia, entre os quais, se houve a efetiva transação, os 

transatores são titulares do direito que dispõem parcialmente, capazes de 

transigir e estão adequadamente representados, ausente qualquer 

impedimento ou ilegalidade no avençado/acordado pelas partes, 

HOMOLOGO-O para que produza seus efeitos legais – Lei n. 9.099/1995, 

art. 22, parágrafo único - e, em consequência, RESOLVO O MÉRITO – 
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CPC, art. 269, III/NCPC, art. 487, III, “b”. Sem taxas, despesas, custas 

processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. 

Defiro à reclamante os benefícios da gratuidade de justiça nos termos do 

art. 98 do CPC. Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido o prazo 

recursal e cumprido o acordado, arquive com as baixas e anotações de 

estilo. Não sendo o caso de aguardar eventual cumprimento da transação, 

arquive imediatamente – CNGC, art. 915. Do contrário, na ausência do 

cumprimento, após solicitação do interessado – art. 52, inciso IV, da Lei n. 

9.099/1995 -, prossiga com a execução na forma disposta pela Lei dos 

Juizados Especiais – art. 52 e ss. - e Código de Processo Civil – art. 475-I 

e ss./Novo Código de Processo Civil – art. 513 e ss.. Nada requerido no 

prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em julgado, arquive os autos, sem 

prejuízo de seu desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, 

bem como Intimação das partes e de seus patronos – CNGC, art. 914 e 

Enunciado 12 do Estado de Mato Grosso, aprovado no XII Encontro em 

Cuiabá-MT, P. Cumpra. À submissão do(a) Juiz (a) de Direito para fins do 

disposto no artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

____________________________________________________________

____________________________________________________ VISTOS. 

HOMOLOGO, para que surta seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo juiz leigo, na forma do artigo 40 da lei 9099/95. CUMPRA-SE 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. MARINA CARLOS 

FRANÇA Juíza de Direito.

Comarca de Aripuanâ

Vara Única

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 72829 Nr: 43-54.2018.811.0088

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JDOG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MTH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

A audiência designada para o dia 08 de junho de 2018 restará 

prejudicada, tendo em vista a ausência justificada do Excelentíssimo 

representante do Ministério Público Dr. Carlos Frederico Régis de Campos, 

conforme certidão de ref. 34.

Assim, promovo a readequação de pauta e redesigno a audiência de 

conciliação, instrução e julgamento para o dia 07 de agosto de 2018, às 

17h00min.

Justifico a data em razão da lotada pauta de audiências deste Juízo.

No mais, ante o declínio do advogado dativo nomeado (ref. 28), nomeio 

para patrocinar a defesa da requerida como defensor dativo, o douto 

causídico militante nesta Comarca Dr. Julio Cesar Pilegi Rodrigues, o qual 

deverá ser intimado da nomeação, bem como da audiência designada no 

processo.

Não havendo recusa, intime-se a requerida acerca da presente decisão.

Ciência ao Ministério Público.

 Cumpra-se.

Diligências necessárias.

Comarca de Brasnorte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 71956 Nr: 1898-32.2018.811.0100

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THAILON RODRIGUES DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TIAGO JOSÉ LIPSCH - 

OAB:23383/O

 Código: 71956

Vistos etc.

Cumpra -se  a  o rdem de  so l t u ra  p ro fe r i da  no  HC 

1008294-17.2018.8.11.0000, colocando o preso THAILON RODRIGUES DE 

LIMA em liberdade, se por outro motivo não estiver preso.

Determino ainda que seja cientificando o réu das medidas cautelares 

impostas, sob pena de nova decretação de prisão, em caso de 

descumprimento.

Intimem-se o réu, o MP e o advogado de defesa.

Serve a presente decisão como alvará de soltura/mandado/carta 

precatória/termo de compromisso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 64015 Nr: 460-05.2017.811.0100

 AÇÃO: Incidentes->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: SAHARA CRESTANA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO LEMOS GIL - OAB:14933

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos Etc.

Trata-se de incidente de restituição de veículo apreendido proposto por 

Sahara Crestana Pereteira, alegando, em síntese, que o acusado Carlito 

Bento Mendonça foi detido utilizando o veículo caminhonete Toyota Hilux 

placas: kza-1024, ano 2000, já especificada nos autos. Alega o 

requerente que o réu utilizava a caminhonete apenas para serviços 

internos em sua propriedade, juntando declaração do réu com firma 

autenticada.

 O MPMT se manifestou de forma reiterada contrario ao pedido do autor 

alegando que a CRLV não comprova a propriedade do bem.

Juntou o autor documentos que compravam a propriedade do bem e sua 

regularidade fiscal perante o Estado.

O MPMT não indicou em suas manifestações especial interesse na 

manutenção do bem apreendido para fins de instrução penal, estando o 

mesmo, aparentemente, apenas em posse do réu da infração criminal, 

inexistindo elementos na manifestação ministerial que indiciem o contrário, 

devendo prevalecer a presunção documental corroborada pela 

manifestação do réu.

Diante do exposto, determino a restituição do veículo supracitado ao seu 

legitimo proprietário, nos termos do artigo 120 do CPP, extinguindo o feito 

com julgamento de mérito.

 Ciência ao MPMT.

Condeno o autor em custas residuais caso existam.

Após o T.J, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de costume.

Cumpra-se, servindo como MANDADO/ÓFICIO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 65613 Nr: 1459-55.2017.811.0100

 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: ENEIDO LIMA ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Neucilene Souza da Silva Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AMARAL 

MAGALHAES FILHO - OAB:14425, ALTEMAR DIAS DA GAMA - 

OAB:18322/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, DEFIRO a MEDIDA LIMINAR pleiteada e DETERMINO a 

expedição de mandado com a finalidade de REINTEGRAÇÃO DE POSSE, 

devendo a parte requerida ser intimada a desocupar o imóvel 

voluntariamente no prazo de 15 dias.Decorrido o prazo sem a 

desocupação voluntária proceda o oficial de justiça na REINTEGRAÇÃO 

DE POSSE, devendo o oficial antes do cumprimento da ordem intimar a 

Assistência Social do Município de Brasnorte/MT e o Conselho Tutelar para 

as providências cabíveis, haja a vista a existência de menor no imóvel 

objeto da presente ação.Desde já DEFIRO reforço policial acaso 

necessário. CITE-SE a parte requerida para responder a ação no prazo 

legal.INTIMEM-SE as partes.NOMEIO como defensora dativa a Dra. Thais 

dos Santos Diniz, OAB-DF 35730 para defender os interesses da parte 
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requerida e responder a ação no prazo legal.CUMPRA-SE servindo a 

presente decisão como mandado/ofício/precatória.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 51599 Nr: 25-70.2013.811.0100

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO CARLOS CORREA, Rosângela Ventura Corrêa, 

Jeferson Ventura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco John Deere s/a

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9183

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Luis Zanon - 

OAB:MT/9.975-A

 Certifico que, as partes mesmo devidamente intimadas consoante 

verifica-se da publicação do DJE adiante juntada aos autos, deixou 

transcorrer o prazo de 05 (cinco) dias em 08/06/2018 sem manifestarem 

nos autos, em razão disso faço os autos conclusos para deliberações.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 50231 Nr: 1163-43.2011.811.0100

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIMON & BARKERT LTDA, NELSI BARKERT DEISS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS 

GILSON LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANNE MARIA KUNST 

TALASKA - OAB:7987, Wellington Cardoso Ribeiro - OAB:11.991

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, a parte requerente mesmo devidamente intimada , 

consoante verifica-se da publicação do DJE juntada aos autos, deixou 

transcorrer o prazo de 05 (cinco) dias em 13/04/2018 sem manifestar nos 

autos, em razão disso faço os autos conclusos para deliberações.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 50766 Nr: 299-68.2012.811.0100

 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 PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRO EDUCACIONAL PINHEIRO LTDA -ME, 

MARISA JANDRE PINHEIRO, ROBERTO ANTONIO DE CARVALHO, 

PRISCILA JANDRE PINHEIRO, JOAO PINHEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Karen Regina Okubara - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Geraldo Carlos de Oliveira - 

OAB:OAB/MT 4.032

 Intime-se o MPMT para que manifeste acerca da petição retro juntada, no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 60299 Nr: 703-80.2016.811.0100

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MBB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INdSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA SOUZA DUTRA - 

OAB:15503

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Analisados os autos, verifico que inexistem preliminares a serem 

apreciadas, motivo pelo qual, declaro o feito saneado.

DEFIRO a produção de prova testemunhal, frisando que o rol deverá ser 

juntado aos autos em até 15 dias antes da data da audiência, nos termos 

do art. 357, §4° c/c art. 455 do NCPC, devendo as testemunhas 

comparecerem independente de intimação do juízo.

DESIGNO audiência de instrução para o dia 28/08/18 às 15h00min (horário 

oficial do Estado de Mato Grosso).

Intimem-se as partes.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 60321 Nr: 710-72.2016.811.0100

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDSS-I

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA SOUZA DUTRA - 

OAB:15503

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Analisados os autos, verifico que inexistem preliminares a serem 

apreciadas, motivo pelo qual, declaro o feito saneado.

DEFIRO a produção de prova testemunhal, frisando que o rol deverá ser 

juntado aos autos em até 15 dias antes da data da audiência, nos termos 

do art. 357, §4° c/c art. 455 do NCPC, devendo as testemunhas 

comparecerem independente de intimação do juízo.

DESIGNO audiência de instrução para o dia 28/08/18 às 14h00min (horário 

oficial do Estado de Mato Grosso).

Intimem-se as partes.

Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010141-28.2015.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

LILIAN BRAZ DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE AMARAL MAGALHAES FILHO OAB - MT0014425A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL - UNIC TANGARA SUL LTDA. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 8010141-28.2015.8.11.0100 VALOR: R$ 

31.520,00 Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436); 

REQUERENTE: LILIAN BRAZ DE OLIVEIRA REQUERIDO: IUNI 

EDUCACIONAL - UNIC TANGARA SUL LTDA. Pessoa(s) a ser(em) 

intimadas: Nome: LILIAN BRAZ DE OLIVEIRA Endereço: Rua BAHIA, 70, 

BAIRRO ARCO IRRIS, BRASNORTE - MT - CEP: 78350-000 FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO da(o, s) pessoas acima qualificado(a, s) para 

comparecer (em) à audiência designada, conforme dados abaixo. DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Audiência de Conciliação que se realizará no dia 

14/09/2018 às 13:30 hs, no Edifício do Fórum, sito no endereço ao final 

indicado. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) 

comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. O não comparecimento a audiência supra citada configura ato 

atentatório a dignidade da justiça, podendo ser punido com multa.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000124-47.2018.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

JACKSON SANDESKI CAVIQUIONE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 1000124-47.2018.8.11.0100 VALOR: R$ 

19.000,00 Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436); 

REQUERENTE: JACKSON SANDESKI CAVIQUIONE REQUERIDO: VIVO S.A. 

Pessoa(s) a ser(em) intimadas: Nome: JACKSON SANDESKI CAVIQUIONE 

Endereço: RUA ARLINDO ANTONIO MAJA, 04, AEROPORTO, BRASNORTE 

- MT - CEP: 78350-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO da(o, s) 

pessoas acima qualificado(a, s) para comparecer (em) à audiência 

designada, conforme dados abaixo. DADOS DA AUDIÊNCIA: Audiência de 

Conciliação que se realizará no dia 28/09/2018 às 12:15 hs, no Edifício do 

Fórum, sito no endereço ao final indicado. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, 
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s) intimando(a, s) comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. O não comparecimento a audiência supra citada 

configura ato atentatório a dignidade da justiça, podendo ser punido com 

multa.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000164-29.2018.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

FUNDACAO RADIO E TV EDUCATIVA DE JUINA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NINIVI ZILIENE PEREIRA CARNEIRO GUIMARAES OAB - MS0011524A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NEUTO LUIS FERRARI (REQUERIDO)

RAFAELA LEILA PELLENS (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 1000164-29.2018.8.11.0100 VALOR: R$ 

3.805,61 Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436); 

REQUERENTE: FUNDACAO RADIO E TV EDUCATIVA DE JUINA 

REQUERIDO: RAFAELA LEILA PELLENS, NEUTO LUIS FERRARI Pessoa(s) 

a ser(em) intimadas: Nome: FUNDACAO RADIO E TV EDUCATIVA DE 

JUINA Endereço: Estrada Rio do Sangue, S/N, Lote 260, Chácara Betânia, 

Zona Rural, BRASNORTE - MT - CEP: 78350-000 FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO da(o, s) pessoas acima qualificado(a, s) para comparecer 

(em) à audiência designada, conforme dados abaixo. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Audiência de Conciliação que se realizará no dia 14/09/2018 

às 12:00 hs, no Edifício do Fórum, sito no endereço ao final indicado. 

OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer(em) 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. O não 

comparecimento a audiência supra citada configura ato atentatório a 

dignidade da justiça, podendo ser punido com multa.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000165-14.2018.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

FUNDACAO RADIO E TV EDUCATIVA DE JUINA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NINIVI ZILIENE PEREIRA CARNEIRO GUIMARAES OAB - MS0011524A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURICIO MARQUES DE PAULA JUNIOR (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 1000165-14.2018.8.11.0100 VALOR: R$ 

750,05 Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436); 

REQUERENTE: FUNDACAO RADIO E TV EDUCATIVA DE JUINA 

REQUERIDO: MAURICIO MARQUES DE PAULA JUNIOR Pessoa(s) a 

ser(em) intimadas: Nome: FUNDACAO RADIO E TV EDUCATIVA DE JUINA 

Endereço: Estrada Rio do Sangue, S/N, Lote 260, Chácara Betânia, Zona 

Rural, BRASNORTE - MT - CEP: 78350-000 FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO da(o, s) pessoas acima qualificado(a, s) para comparecer 

(em) à audiência designada, conforme dados abaixo. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Audiência de Conciliação que se realizará no dia 14/09/2018 

às 12:15 hs, no Edifício do Fórum, sito no endereço ao final indicado. 

OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer(em) 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. O não 

comparecimento a audiência supra citada configura ato atentatório a 

dignidade da justiça, podendo ser punido com multa.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000166-96.2018.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

FUNDACAO RADIO E TV EDUCATIVA DE JUINA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NINIVI ZILIENE PEREIRA CARNEIRO GUIMARAES OAB - MS0011524A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALLYS GUTIERREZ DA SILVA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 1000166-96.2018.8.11.0100 VALOR: R$ 

9.092,71 Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436); 

REQUERENTE: FUNDACAO RADIO E TV EDUCATIVA DE JUINA 

REQUERIDO: ALLYS GUTIERREZ DA SILVA Pessoa(s) a ser(em) 

intimadas: Nome: FUNDACAO RADIO E TV EDUCATIVA DE JUINA 

Endereço: Estrada Rio do Sangue, S/N, Lote 260, Chácara Betânia, Zona 

Rural, BRASNORTE - MT - CEP: 78350-000 FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO da(o, s) pessoas acima qualificado(a, s) para comparecer 

(em) à audiência designada, conforme dados abaixo. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Audiência de Conciliação que se realizará no dia 14/09/2018 

às 12:30 hs, no Edifício do Fórum, sito no endereço ao final indicado. 

OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer(em) 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. O não 

comparecimento a audiência supra citada configura ato atentatório a 

dignidade da justiça, podendo ser punido com multa.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000167-81.2018.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

FERDINANDO GUILHERME BREPOHL - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NINIVI ZILIENE PEREIRA CARNEIRO GUIMARAES OAB - MS0011524A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Edson Luis S. Passamani (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 1000167-81.2018.8.11.0100 VALOR: R$ 

4.963,97 Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436); 

REQUERENTE: FERDINANDO GUILHERME BREPOHL - ME REQUERIDO: 

EDSON LUIS S. PASSAMANI Pessoa(s) a ser(em) intimadas: Nome: 

FERDINANDO GUILHERME BREPOHL - ME Endereço: Rua Pantanal, 75, 

Centro, BRASNORTE - MT - CEP: 78350-000 FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO da(o, s) pessoas acima qualificado(a, s) para comparecer 

(em) à audiência designada, conforme dados abaixo. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Audiência de Conciliação que se realizará no dia 14/09/2018 

às 12:45 hs, no Edifício do Fórum, sito no endereço ao final indicado. 

OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer(em) 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. O não 

comparecimento a audiência supra citada configura ato atentatório a 

dignidade da justiça, podendo ser punido com multa.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010201-98.2015.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

DEOCILDE BROHL - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO MARQUES DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE EDITAL DE INTIMAÇÃO Dados do 

processo: Processo: 8010201-98.2015.8.11.0100; Valor causa: R$ 

4.895,73; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436)/[INADIMPLEMENTO]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: 

Sim/Não; Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do processo: 

Parte Autora: REQUERENTE: DEOCILDE BROHL - ME Parte Ré: REQUERIDO: 

LUCIANO MARQUES DOS SANTOS Pessoa(s) a ser(em) intimada(s) 

Nome: LUCIANO MARQUES DOS SANTOS Endereço: Fazenda CURUPAI, 

S/N, ZONA RURAL, BRASNORTE - MT - CEP: 78350-000 FINALIDADE: 

INTIMAÇÃO DA PARTE acima qualificada, atualmente em lugar incerto e 

não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a seguir 

transcrita. Sentença: Vistos etc. Trata-se de ação de cobrança proposta 

por Deocilde Brohl - ME em face de Luciano Marques dos Santos. Citado 

(evento 10.1) para comparecer na audiência de conciliação, o Requerido 

não compareceu nem apresentou justificativa, mantendo-se inerte. É O 

RELATÓRIO.FUNDAMENTO E DECIDO. Cumpre anotar que o caso em 

apreço é hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, não 

havendo a necessidade de dilação probatória, nos termos dos incisos I e 

II, ambos do art. 330 do CPC,in verbis: ?O juiz conhecerá diretamente do 

pedido, proferindo sentença: (Alterado pela L-005.925-1973) I - quando a 

questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, 

não houver necessidade de produzir prova em audiência; II - quando 

ocorrer a revelia? (artigo 319). Dessa forma, de início,DECRETOa revelia 

do requerido, nos termos do inc. II do art. 330 do CPC, fazendo-se 

presumir verdadeiros os fatos alegados pela parte autora na inicial. 

Efetivamente, a cognição do Juízo resume-se às provas já carreadas aos 

autos, de modo que o processo se mostra pronto para a prolação de 

sentença, seja porque operou o fenômeno da presunção de veracidade 

dos fatos alegados na inicial, seja porque os próprios documentos que a 

instruíram corroboram esse desfecho. A presente demanda visa o 

recebimento dos valores consubstanciados em duplicatas mercantis 
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protestadas. Em que pese o fato de que o Requerido não apresentou 

contestação, sendo, portanto, revel na presente demanda, há de se 

ressaltar que a revelia dá ensejo a presunção relativa dos fatos alegados 

na inicial, devendo o julgador se amparar nas provas carreadas nos autos 

para dar solução ao litígio. Nesse sentido trago jurisprudência a colação: 

"RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. REVELIA. PRESUNÇÃO 

RELATIVA. ÔNUS DO AUTOR DE DEMONSTRAR, AINDA QUE 

MINIMAMENTE, O CRÉDITO ALEGADO. NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS 

INSUFICIENTES PARA TAL FINALIDADE. Não merece prosperar a 

inconformidade da autora. Como sabido, a revelia gera presunção apenas 

relativa dos fatos afirmados na inicial, não dispensando a comprovação, 

ainda que mínima, das suas alegações. Do contrário, revelia sempre 

resultaria na procedência do pedido. Assim, à demandante incumbia 

demonstrar a relação subjacente ao crédito afirmado. No caso em análise, 

em se tratando de ação de cobrança embasada em duplicatas mercantis, 

à autora se impunha o dever de comprovar, suficientemente, a relação 

jurídica de compra e venda alegada, ônus do qual não se desincumbiu. 

Afinal, as notas fiscais eletrônicas de fls. 30/33, porque não assinadas 

pelo destinatário, são insuficientes para demonstrar o recebimento das 

mercadorias pelo réu, bem como a concordância com os valores nelas 

constantes. A respeito, já decidiu este Colegiado: RECURSO INOMINADO. 

AÇÃO DE COBRANÇA. PROTESTO DE DUPLICATA MERCANTIL POR 

INDICAÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES NÃO 

DEMONSTRADA, ÔNUS QUE COMPETIA AO AUTOR. ART. 333, I, DO CPC. 

NOTA FISCAL EMITIDA, DESACOMPANHADA DA PROVA DA ENTREGA 

DO MATERIAL VENDIDO, QUE NÃO SE PRESTA A COMPROVAR O 

NEGÓCIO AFIRMADO PELO AUTOR. SENTENÇA MANTIDA. A revelia 

enseja presunção relativa dos fatos narrados na inicial, não implicando, 

necessariamente, o acolhimento do pedido. Compete ao autor, em 

observância ao art. 333, I, do CPC, comprovar os fatos constitutivos do 

seu direito. Em se tratando de ação de cobrança embasada em duplicata 

mercantil, cabe ao autor comprovar a relação jurídica de compra e venda 

havida com a ré, ônus do qual não se desincumbiu. A emissão de nota 

fiscal, por si só, não prova o negócio, notadamente porque, na ausência 

de assinatura do destinatário no documento, não se tem a demonstração 

da entrega das mercadorias e a concordância dos réus com o valor 

respectivo. Verifica-se, portanto, a inobservância do disposto no art. 15, II 

e § 2º da Lei n. 5.474/68, impondo-se a improcedência da ação. Trata-se, 

como refere o diploma legal, de requisito para a cobrança de duplicata. 

Não se vislumbra, assim, a ocorrência de prejuízo à parte autora pela não 

designação de audiência de instrução. Ademais, a autora foi consultada 

em audiência de conciliação e referiu apenas que não possuía prova 

documental a produzir, sem consignar a intenção de arrolar testemunhas. 

Ao ser intimada, ainda, para demonstrar a entrega das mercadorias à ré, 

quedou-se inerte, novamente sem postular a produção de prova. Não há 

falar, portanto, em nulidade passível de reconhecimento. Sentença mantida 

por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 

RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71004149936, Segunda Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Alexandre de Souza Costa 

Pacheco, Julgado em 02/10/2013) Assim, a improcedência do pedido era 

impositiva. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 

RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71004817904, Segunda Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Behrensdorf Gomes 

da Silva, Julgado em 26/03/2014).(TJ-RS - Recurso Cível: 71004817904 

RS, Relator: Roberto Behrensdorf Gomes da Silva, Data de Julgamento: 

26/03/2014, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 28/03/2014)" Destarte, considerando as provas carreadas, 

razão não assiste a parte Requerente, isso porque não trouxe 

comprovação do recebimento da mercadoria por parte do Requerido, vez 

que nenhum dos documentos juntados tem assinatura do recebimento. 

Acerca da comprovação do recebimento da mercadoria como requisito 

para a procedência do pedido, dispõe o artigo 15, II, ?b? da Lei nº 5.474/68 

? Lei de Duplicatas, vejamos: Art. 15 - A cobrança judicial de duplicata ou 

triplicata será efetuada de conformidade com o processo aplicável aos 

títulos executivos extrajudiciais, de que cogita o Livro II do Código de 

Processo Civil, quando se tratar: l - de duplicata ou triplicata aceita, 

protestada ou não; II - de duplicata ou triplicata não aceita, contanto que, 

cumulativamente: a) haja sido protestada; b) esteja acompanhada de 

documento hábil comprobatório da entrega e recebimento da mercadoria; e 

c) o sacado não tenha, comprovadamente, recusado o aceite, no prazo, 

nas condições e pelos motivos previstos nos arts. 7º e 8º desta Lei. 

Diante desse quadro, forçoso reconhecer que para o recebimento dos 

valores apontados nas duplicatas protestadas, indispensável a 

apresentação de documentos aptos a comprovar o recebimento da 

mercadoria pelo Requerido. Nesse sentido, trago jurisprudência Pa 

colação: ?APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DUPLICATAS SEM 

ACEITE. NOTAS FISCAIS REFERENTES AOS TÍTULOS DE CRÉDITO QUE 

NÃO COMPROVAM RECEBIMENTO DAS MERCADORIAS. ÔNUS QUE 

CABIA À AUTORA ART. 333, I, CPC. RELAÇÃO JURÍDICA INEXISTENTE. 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não tendo a autora/apelante 

comprovado o fato constitutivo de seu direito, no momento em que o 

articulou, desatendido restou o preceito insculpido no art. 333, I, do CPC 

(Apelação Cível n. , da Capital, rel. Des. Fernando Carioni, j. 19-9-2006). "A 

exigibilidade da duplicata sem aceite perante o sacado depende da 

comprovação da realização do serviço, ou da entrega da mercadoria, 

recaindo sobre o sacador o ônus da prova." (Ap. Cív. n. , de Urussanga, 

Rel. Des. Trindade dos Santos, DJ de 30.04.99) (Ap. Cív. n. , de Itajaí, j. 

19-11-2009). (TJ-SC - AC: 613835 SC 2009.061383-5, Relator: Stanley da 

Silva Braga, Data de Julgamento: 13/08/2010, Primeira Câmara de Direito 

Comercial, Data de Publicação: Apelação Cível n. , de Forquilhinha)? Ante 

o exposto, NÃO ACOLHOa pretensão deduzida na inicial e, 

antecipadamente, com base no inc. II do art. 330 do CPC,JULGO 

IMPROCEDENTEa pretensão da parte Requerente eDECLARO EXTINTOo 

feitoCOM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 269, I do CPC. Sem 

custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, 

ambos da Lei nº 9.099/95. Após transitada em julgado a sentença,AO 

ARQUIVO, com as baixas e anotações de estilo. P.I.C. SIRVAa presente 

comoMANDADO/NOTIFICAÇÃO/ OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA. 

Brasnorte-MT, 16 de junho de 2016. Conrado Machado Simão Juiz 

Substituto E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, 

no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será 

afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MARCOS 

EDIONES BERTHOLDI , digitei. BRASNORTE, 30 de julho de 2018. MARCOS 

EDIONES BERTHOLDI Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE E INFORMAÇÕES: RUA CURITIBA, 

1080, CENTRO, BRASNORTE - MT - CEP: 78350-000 - TELEFONE: (66) 

35922243

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010166-41.2015.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO FERNANDES DE OLIVEIRA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO RAFAEL LANZARINI OAB - MT0018821A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 8010166-41.2015.8.11.0100 Espécie: 

procedimento do juizado especial cível (436); REQUERENTE: FERNANDO 

FERNANDES DE OLIVEIRA - ME REQUERIDO: OI S/A Intimo o Requerente, 

na pessoa do seu advogado, para apresentar Impugnação à Contestação 

no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010224-44.2015.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA FERNANDA DE CAMPOS & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANNE MARIA KUNST TALASKA OAB - MT0007987A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DULCIJAINE FREITAS PERES (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 8010224-44.2015.8.11.0100 VALOR: R$ 

357,34 Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436); 

REQUERENTE: CLAUDIA FERNANDA DE CAMPOS & CIA LTDA - EPP 

REQUERIDO: DULCIJAINE FREITAS PERES Pessoa(s) a ser(em) intimadas: 

Nome: DULCIJAINE FREITAS PERES FINALIDADE: INTIMAÇÃO SENTENÇA 

Vistos etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da 

Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. Não há vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, estando o feito preparado 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 
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competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Trata-se de Ação de Cobrança 

proposta por CLAUDIA FERNANDA DE CAMPOS & CIA LTDA ME em 

desfavor deDULCIJAINE FREITAS PERES. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia,tenho que razão assiste à 

parte autora. De toda forma, a solução do litígio não demanda muito 

esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece 

que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu 

fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. A Requerida 

não compareceu na audiência de conciliação designada para o dia 

27.01.2016, mesmo devidamente intimado (evento 10) e também não 

apresentou contestação, razão pela quala decretação da revelia é medida 

que se impõe. Nesse caso, verifico que a parte Requerente instruiu a 

inicial com os documentos necessários a corroborar suas alegações, uma 

vez que sustenta ser credora do valor de R$ 357,34 (trezentos e 

cinquenta e sete reais e trinta e quatro centavos), valor já atualizado e 

com juros. A Requerente juntou os cupons de venda bem como nota de 

compra devidamente assinados pela Requerida, possibilitando a esse juízo 

aferir a veracidade das alegações feitas na inicial com relação a 

existência e valor da dívida. Desse modo, merece procedência a demanda, 

visto que a Requerida é devedora da quantia cobrada. Ante o 

exposto,JULGO PROCEDENTEa pretensão contida na inicial, para o fim de 

condenar a Requerida DULCIJAINE FREITAS PERESa pagar a Requerente a 

quantia de R$ 265,07 (duzentos e sessenta e cinco reais e sete centavos) 

corrigido monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% a.m. a partir do 

vencimento (art. 397 do CC), assim o faço com resolução de mérito nos 

termos do 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. P.C.I. 

Brasnorte, 1 de Dezembro de 2016. CONRADO MACHADO SIMÃO Juiz 

Substituto OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) 

comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. O não comparecimento a audiência supra citada configura ato 

atentatório a dignidade da justiça, podendo ser punido com multa.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010240-95.2015.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

ELLUS CONTABILIDADE LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILENA RODRIGUES DA SILVA OAB - MT0015446A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SOLANGE DE LIMA PADILHA - ME (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 8010240-95.2015.8.11.0100 Espécie: 

procedimento do juizado especial cível (436); REQUERENTE: ELLUS 

CONTABILIDADE LTDA - ME REQUERIDO: SOLANGE DE LIMA PADILHA - 

ME Vistos etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 

da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. Não há vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, estando o feito preparado 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 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Trata-se de Ação de Cobrança 

proposta por ELLUS CONTABILIDADE LTDA - ME em desfavor de 

SOLANGE DE LIMA PADILHA - ME. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia,tenho que razão não assiste 

à parte autora. De toda forma, a solução do litígio não demanda muito 

esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece 

que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu 

fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Em que pese o 

fato de que a Requerida não compareceu na audiência de conciliação, 

tampouco apresentou contestação, sendo, portanto, revel na presente 

demanda, há de se ressaltar que a revelia dá ensejo a presunção relativa 

dos fatos alegados na inicial, devendo o julgador se amparar nas provas 

carreadas nos autos para dar solução ao litígio. Nesse sentido trago 

jurisprudência a colação: "RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. 

REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ÔNUS DO AUTOR DE DEMONSTRAR, 

AINDA QUE MINIMAMENTE, O CRÉDITO ALEGADO. NOTAS FISCAIS 

ELETRÔNICAS INSUFICIENTES PARA TAL FINALIDADE. Não merece 

prosperar a inconformidade da autora. Como sabido, a revelia gera 

presunção apenas relativa dos fatos afirmados na inicial, não 

dispensando a comprovação, ainda que mínima, das suas alegações. Do 

contrário, revelia sempre resultaria na procedência do pedido. Assim, à 

demandante incumbia demonstrar a relação subjacente ao crédito 

afirmado. No caso em análise, em se tratando de ação de cobrança 

embasada em duplicatas mercantis, à autora se impunha o dever de 

comprovar, suficientemente, a relação jurídica de compra e venda 

alegada, ônus do qual não se desincumbiu. Afinal, as notas fiscais 

eletrônicas de fls. 30/33, porque não assinadas pelo destinatário, são 

insuficientes para demonstrar o recebimento das mercadorias pelo réu, 

bem como a concordância com os valores nelas constantes. A respeito, já 

decidiu este Colegiado: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. 

PROTESTO DE DUPLICATA MERCANTIL POR INDICAÇÃO. RELAÇÃO 

JURÍDICA ENTRE AS PARTES NÃO DEMONSTRADA, ÔNUS QUE 

COMPETIA AO AUTOR. ART. 333, I, DO CPC. NOTA FISCAL EMITIDA, 

DESACOMPANHADA DA PROVA DA ENTREGA DO MATERIAL VENDIDO, 

QUE NÃO SE PRESTA A COMPROVAR O NEGÓCIO AFIRMADO PELO 

AUTOR. SENTENÇA MANTIDA. A revelia enseja presunção relativa dos 

fatos narrados na inicial, não implicando, necessariamente, o acolhimento 

do pedido. Compete ao autor, em observância ao art. 333, I, do CPC, 

comprovar os fatos constitutivos do seu direito. Em se tratando de ação 

de cobrança embasada em duplicata mercantil, cabe ao autor comprovar a 

relação jurídica de compra e venda havida com a ré, ônus do qual não se 

desincumbiu. A emissão de nota fiscal, por si só, não prova o negócio, 

notadamente porque, na ausência de assinatura do destinatário no 

documento, não se tem a demonstração da entrega das mercadorias e a 

concordância dos réus com o valor respectivo. Verifica-se, portanto, a 

inobservância do disposto no art. 15, II e § 2º da Lei n. 5.474/68, 

impondo-se a improcedência da ação. Trata-se, como refere o diploma 

legal, de requisito para a cobrança de duplicata. Não se vislumbra, assim, 

a ocorrência de prejuízo à parte autora pela não designação de audiência 

de instrução. Ademais, a autora foi consultada em audiência de 

conciliação e referiu apenas que não possuía prova documental a 

produzir, sem consignar a intenção de arrolar testemunhas. Ao ser 

intimada, ainda, para demonstrar a entrega das mercadorias à ré, 

quedou-se inerte, novamente sem postular a produção de prova. Não há 

falar, portanto, em nulidade passível de reconhecimento. Sentença mantida 

por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 

RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71004149936, Segunda Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Alexandre de Souza Costa 

Pacheco, Julgado em 02/10/2013) Assim, a improcedência do pedido era 

impositiva. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 

RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71004817904, Segunda Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Behrensdorf Gomes 

da Silva, Julgado em 26/03/2014).(TJ-RS - Recurso Cível: 71004817904 

RS, Relator: Roberto Behrensdorf Gomes da Silva, Data de Julgamento: 

26/03/2014, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 28/03/2014)" Nesse caso, verifico que a parte Requerente 

não instruiu a inicial com os documentos necessários a corroborar suas 

alegações, uma vez que sustenta ser credora do valor deR$ 8.116,49 

(Oito mil cento e dezesseis reais e quarenta enove centavos), contudo 

não juntou o contrato de prestação de serviços, impossibilitando a esse 

juízo aferir a veracidade das alegações feitas na inicial, uma vez que não 

comprovou a efetiva existência do débito. Ante o exposto,JULGO 

IMPROCEDENTEa 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. P.C.I. Brasnorte/MT, 17 de 

junho de 2016. Conrado Machado Simão Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010240-95.2015.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

ELLUS CONTABILIDADE LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILENA RODRIGUES DA SILVA OAB - MT0015446A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SOLANGE DE LIMA PADILHA - ME (REQUERIDO)
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CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE EDITAL DE INTIMAÇÃO Dados do 

processo: Processo: 8010240-95.2015.8.11.0100; Valor causa: R$ 

9.739,78; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436)/[INADIMPLEMENTO]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: 

Sim/Não; Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do processo: 

Parte Autora: REQUERENTE: ELLUS CONTABILIDADE LTDA - ME Parte Ré: 

REQUERIDO: SOLANGE DE LIMA PADILHA - ME Pessoa(s) a ser(em) 

intimada(s) Nome: SOLANGE DE LIMA PADILHA - ME Endereço: Rua 

CASCAVEL, 1647, CENTRO, BRASNORTE - MT - CEP: 78350-000 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE acima qualificada, atualmente em 

lugar incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos 

e a seguir transcrita. Sentença: Vistos etc. Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Não há vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

estando o feito preparado 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 competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. 

Trata-se de Ação de Cobrança proposta por ELLUS CONTABILIDADE 

LTDA - ME em desfavor de SOLANGE DE LIMA PADILHA - ME. Em análise 

aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia,tenho que 

razão não assiste à parte autora. De toda forma, a solução do litígio não 

demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil 

que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. 

Em que pese o fato de que a Requerida não compareceu na audiência de 

conciliação, tampouco apresentou contestação, sendo, portanto, revel na 

presente demanda, há de se ressaltar que a revelia dá ensejo a 

presunção relativa dos fatos alegados na inicial, devendo o julgador se 

amparar nas provas carreadas nos autos para dar solução ao litígio. 

Nesse sentido trago jurisprudência a colação: "RECURSO INOMINADO. 

AÇÃO DE COBRANÇA. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ÔNUS DO 

AUTOR DE DEMONSTRAR, AINDA QUE MINIMAMENTE, O CRÉDITO 

ALEGADO. NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS INSUFICIENTES PARA TAL 

FINALIDADE. Não merece prosperar a inconformidade da autora. Como 

sabido, a revelia gera presunção apenas relativa dos fatos afirmados na 

inicial, não dispensando a comprovação, ainda que mínima, das suas 

alegações. Do contrário, revelia sempre resultaria na procedência do 

pedido. Assim, à demandante incumbia demonstrar a relação subjacente 

ao crédito afirmado. No caso em análise, em se tratando de ação de 

cobrança embasada em duplicatas mercantis, à autora se impunha o 

dever de comprovar, suficientemente, a relação jurídica de compra e 

venda alegada, ônus do qual não se desincumbiu. Afinal, as notas fiscais 

eletrônicas de fls. 30/33, porque não assinadas pelo destinatário, são 

insuficientes para demonstrar o recebimento das mercadorias pelo réu, 

bem como a concordância com os valores nelas constantes. A respeito, já 

decidiu este Colegiado: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. 

PROTESTO DE DUPLICATA MERCANTIL POR INDICAÇÃO. RELAÇÃO 

JURÍDICA ENTRE AS PARTES NÃO DEMONSTRADA, ÔNUS QUE 

COMPETIA AO AUTOR. ART. 333, I, DO CPC. NOTA FISCAL EMITIDA, 

DESACOMPANHADA DA PROVA DA ENTREGA DO MATERIAL VENDIDO, 

QUE NÃO SE PRESTA A COMPROVAR O NEGÓCIO AFIRMADO PELO 

AUTOR. SENTENÇA MANTIDA. A revelia enseja presunção relativa dos 

fatos narrados na inicial, não implicando, necessariamente, o acolhimento 

do pedido. Compete ao autor, em observância ao art. 333, I, do CPC, 

comprovar os fatos constitutivos do seu direito. Em se tratando de ação 

de cobrança embasada em duplicata mercantil, cabe ao autor comprovar a 

relação jurídica de compra e venda havida com a ré, ônus do qual não se 

desincumbiu. A emissão de nota fiscal, por si só, não prova o negócio, 

notadamente porque, na ausência de assinatura do destinatário no 

documento, não se tem a demonstração da entrega das mercadorias e a 

concordância dos réus com o valor respectivo. Verifica-se, portanto, a 

inobservância do disposto no art. 15, II e § 2º da Lei n. 5.474/68, 

impondo-se a improcedência da ação. Trata-se, como refere o diploma 

legal, de requisito para a cobrança de duplicata. Não se vislumbra, assim, 

a ocorrência de prejuízo à parte autora pela não designação de audiência 

de instrução. Ademais, a autora foi consultada em audiência de 

conciliação e referiu apenas que não possuía prova documental a 

produzir, sem consignar a intenção de arrolar testemunhas. Ao ser 

intimada, ainda, para demonstrar a entrega das mercadorias à ré, 

quedou-se inerte, novamente sem postular a produção de prova. Não há 

falar, portanto, em nulidade passível de reconhecimento. Sentença mantida 

por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 

RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71004149936, Segunda Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Alexandre de Souza Costa 

Pacheco, Julgado em 02/10/2013) Assim, a improcedência do pedido era 

impositiva. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 

RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71004817904, Segunda Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Behrensdorf Gomes 

da Silva, Julgado em 26/03/2014).(TJ-RS - Recurso Cível: 71004817904 

RS, Relator: Roberto Behrensdorf Gomes da Silva, Data de Julgamento: 

26/03/2014, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 28/03/2014)" Nesse caso, verifico que a parte Requerente 

não instruiu a inicial com os documentos necessários a corroborar suas 

alegações, uma vez que sustenta ser credora do valor deR$ 8.116,49 

(Oito mil cento e dezesseis reais e quarenta enove centavos), contudo 

não juntou o contrato de prestação de serviços, impossibilitando a esse 

juízo aferir a veracidade das alegações feitas na inicial, uma vez que não 

comprovou a efetiva existência do débito. Ante o exposto,JULGO 

IMPROCEDENTEa 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. P.C.I. Brasnorte/MT, 17 de 

junho de 2016. Conrado Machado Simão 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, MARCOS EDIONES BERTHOLDI , 

digitei. BRASNORTE, 30 de julho de 2018. MARCOS EDIONES BERTHOLDI 

Técnico Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

BRASNORTE E INFORMAÇÕES: RUA CURITIBA, 1080, CENTRO, 

BRASNORTE - MT - CEP: 78350-000 - TELEFONE: (66) 35922243

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000169-51.2018.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS EDIONES BERTHOLDI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL - UNIC RONDONOPOLIS FLORIANO PEIXOTO LTDA. 

(REQUERIDO)

UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 1000169-51.2018.8.11.0100 VALOR: R$ 

15.000,00 Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436); 

REQUERENTE: MARCOS EDIONES BERTHOLDI REQUERIDO: IUNI 

EDUCACIONAL - UNIC RONDONOPOLIS FLORIANO PEIXOTO LTDA., 

UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA Pessoa(s) a ser(em) 

intimadas: Nome: MARCOS EDIONES BERTHOLDI Endereço: OSVALDO 

CRUZ, 1391, CASA, VILA MARIANA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78714-346 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO da(o, s) pessoas acima 

qualificado(a, s) para comparecer (em) à audiência designada, conforme 

dados abaixo. DADOS DA AUDIÊNCIA: Audiência de Conciliação que se 

realizará no dia 14/09/2018 às 10:30 hs, no Edifício do Fórum, sito no 

endereço ao final indicado. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) 

intimando(a, s) comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. O não comparecimento a audiência supra citada 

configura ato atentatório a dignidade da justiça, podendo ser punido com 

multa.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010239-13.2015.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

ELLUS CONTABILIDADE LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILENA RODRIGUES DA SILVA OAB - MT0015446A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NILSON DO NASCIMENTO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 8010239-13.2015.8.11.0100 Espécie: 

procedimento do juizado especial cível (436); REQUERENTE: ELLUS 

CONTABILIDADE LTDA - ME REQUERIDO: NILSON DO NASCIMENTO Intimo 

o exequente, na pessoa do seu advogado, para se manifeste no prazo de 

5 dias a cerca da decisão ID 8985989.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010268-63.2015.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FRANCISCO DE SOUZA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO RAFAEL LANZARINI OAB - MT0018821A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIR RODRIGUES DOURADO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 8010268-63.2015.8.11.0100 Espécie: 

procedimento do juizado especial cível (436); REQUERENTE: LUIZ 

FRANCISCO DE SOUZA - ME REQUERIDO: VALDIR RODRIGUES DOURADO 

Vistos etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da 

Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. Não há vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, estando o feito preparado 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 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Trata-se de Ação de Cobrança 

proposta por LUIZ FRANCISCO DE SOUZA - MEem desfavor deVALDIR 

RODRIGUES DOURADO. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia,tenho que razão parcial assiste à parte autora. 

De toda forma, a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente 

pela regra do Código de Processo Civil que estabelece que compete ao 

autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. O Requerido não compareceu na 

audiência de conciliação designada para o dia 17.02.2016, mesmo 

devidamente intimado (evento 9) e também não apresentou contestação, 

razão pela quala decretação da revelia é medida que se impõe. Nesse 

caso, verifico que a parte Requerente instruiu a inicial com parte dos 

documentos necessários a corroborar suas alegações, uma vez que 

sustenta ser credora do valor de R$ 9.438,44 (nove mil quatrocentos e 

trinta e oito reais e quarenta e quatro centavos), valor já atualizado e com 

juros. Entrentanto o Requerente juntou os cupons de venda bem como os 

comprovantes de entrega das mercadorias devidamente assinados pelo 

Requerido, que comprovam uma dívida no valor de R$ 5.364,12 (cinco mil 

trezentos e sessenta e quatro reais e doze centavos), tendo em vista que 

alguns documentos acostados estão com assinatura de terceira pessoa, 

impossibilitando a esse juízo aferir a veracidade da totalidade das 

alegações feitas na inicial com relação a existência e valor da dívida. 

Desse modo, merece procedência a demanda tão somente no que se 

refere o valor de R$ 5.364,12, visto que existem provas nos autos de que 

o Requerido é devedor da referida quantia. Ante o exposto,JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTEa pretensão contida na inicial, para o fim de 

condenar o Requerido VALDIR RODRIGUES DOURADOa pagar a 

Requerente a quantia de R$ R$ 5.364,12 (cinco mil trezentos e sessenta e 

quatro reais e doze centavos),corrigido monetariamente pelo INPC e juros 

de mora de 1% a.m. a partir do vencimento (art. 397 do CC), assim o faço 

com resolução de mérito nos termos do 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. P.C.I. Brasnorte/MT, 1 de dezembro de 2016. CONRADO 

MACHADO SIMÃO Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010306-75.2015.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

SANTOS FENALI CONTI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NINIVI ZILIENE PEREIRA CARNEIRO GUIMARAES OAB - MS0011524A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSÉ DOS SANTOS (ZÉ DA GAIA) (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE EDITAL DE INTIMAÇÃO Dados do 

processo: Processo: 8010306-75.2015.8.11.0100; Valor causa: R$ 

1.472,86; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436)/[DIREITO CIVIL]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; 

Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: SANTOS FENALI CONTI - ME Parte Ré: REQUERIDO: 

JOSÉ DOS SANTOS (ZÉ DA GAIA) Pessoa(s) a ser(em) intimada(s) Nome: 

JOSÉ DOS SANTOS (ZÉ DA GAIA) Endereço: Rua C, 43, POR DO DO SOL, 

BRASNORTE - MT - CEP: 78350-000 FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE 

acima qualificada, atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da 

r. sentença proferida nos autos e a seguir transcrita. Sentença: Vistos 

etc. Dispenso o relatório na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95. Decido. O 

Código de Processo Civil assim dispõe: "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;" 

Verifica-se dos autos que na audiência de conciliação a parte Requerente 

informou a realização de acordo extrajudicial requerendo sua 

homologação, entretanto, deixou de juntar nos autos o termo de acordo, 

possibilitando a análise por esse juízo. Desse modo, tem-se que a parte 

Requerente deixou de promover ato que lhe incumbia, razão pela qual a 

extinção do feito é medida que se impõe. Ante o exposto, e com fulcro no 

artigo 485, III, do Código de Processo Civil,JULGO EXTINTO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITOo presente processo. Sem custas. Após, o 

trânsito em julgado arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

l e g a i s .  C U M P R A - S E ,  s e r v i n d o  a  p r e s e n t e  c o m o 

Mandado/Notificação/Ofício/Carta Precatória. Brasnorte, 15 de setembro 

de 2016. CONRADO MACHADO SIMÃO Juiz Substituto E, para que chegue 

ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de 

costume e publicado na forma da Lei. Eu, MARCOS EDIONES BERTHOLDI , 

digitei. BRASNORTE, 30 de julho de 2018. MARCOS EDIONES BERTHOLDI 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

BRASNORTE E INFORMAÇÕES: RUA CURITIBA, 1080, CENTRO, 

BRASNORTE - MT - CEP: 78350-000 - TELEFONE: (66) 35922243

Comarca de Campinápolis

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 30353 Nr: 106-86.2013.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANITA CALDEIRA MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658/MT, JAYME PAZETO MEDEIROS - OAB:13.817

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR AS PARTES PARA MANIFESTAREM SOBRE O RETORNO DOS 

AUTOS DA INSTÂNCIA SUPERIOR EM 10 DIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 21823 Nr: 832-70.2007.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GESIEL ROSA PIRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KEZIA ALVES DE PAULA BRAGA 

- OAB:10075-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR AS PARTES PARA MANIFESTAREM SOBRE O RETORNO DOS 

AUTOS DA INSTÂNCIA SUPERIOR EM 10 DIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 13986 Nr: 708-24.2006.811.0110

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELIO CANDIDO FERNANDES, LUIZA CÂNDIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CAMPINÁPOLIS-MT.
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GECIONE DIAS ANDRADE - 

OAB:8.585 OAB/MT, JOÃO BATISTA VAZ DA SILVA - OAB:13.391, 

ROBSON OLIVEIRA PRESTES - OAB:20354/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, DEFIRO o pedido de habilitação formulado às fls. 

183/187 e, por conseguinte, com fulcro no art. 689, CPC, HOMOLOGO a 

habilitação da herdeira LUIZA CANDIDA como sucessora de Helio Candido 

Fernandes. De igual modo, DEFIRO o pedido formulado às fls. 214/215 e, 

por conseguinte, com fulcro no art. 689, CPC c/c art. 112 da Lei 8.213/91, 

HOMOLOGO a habilitação dos herdeiros MARIA APARECIDA VAZ 

ANDRADE, GECIONE DIAS ANDRADE FILHO E FLAVIANNE VAZ 

ANDRADE, como sucessores de Gecione Dias Andrade. Sem custas, 

diante da natureza de incidente.Certifique a Secretaria, quanto à 

vinculação dos valores relativos à RPV à Conta Única do Tribunal de 

Justiça, identificando o valor relativo ao autor e os honorários 

advocatícios, conforme determinação de fl.204.Intime-se. Cumpra-se. 

Campinápolis – MT, 10 de julho de 2018.Ítalo Osvaldo Alves da SilvaJuiz 

Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 37028 Nr: 666-23.2016.811.0110

 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: FUNDAÇÃO PIO XII - HOSPITAL DE CÂNCER DE 

BARRETOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FÁBIO DA SILVA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DRIELLI CRISTINA LOPES DOS 

SANTOS - OAB:390872

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo: 666-23.2016.811.0110 Código: 37028

Vistos.

Decisão->Determinação.

INICIALMENTE, promova-se o cadastramento da patrona da parte autora, 

conforme determinado à fl.37.

Defiro o pedido de nova citação do requerido, formulado à fl.38.

Expeça-se o necessário para que seja promovida nova tentativa de 

citação do requerido, FABIO DA SILVA LIMA, atentando-se o oficial de 

justiça para o disposto no art. 252 e seguintes do CPC.

Consigne-se as informações da certidão de fl.28, que indicam o contato 

telefônico do requerido, para que o Oficial de Justiça possa citá-lo.

Designo a audiência de conciliação para 26 de SETEMBRO de 2018, às 

13h30min (MT), devendo as partes ser intimadas para comparecerem à 

solenidade.

Posto isso, expeça-se carta precatória à Comarca de Barra do 

Garças/MT, a fim de que seja efetivada a citação e intimação do requerido.

Intime-se. Cumpra-se

Campinápolis – MT, 09 de julho de 2018.

Ítalo Osvaldo Alves da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 4694 Nr: 554-06.2006.811.0110

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): N. S. PRESTADORA DE SERVIÇOS BRAÇAIS 

LTDA, VANDOIR RODRIGUES, NILTON DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSON JESUS GONÇALVES 

FALEIRO - OAB:5048

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, declaro a EXTINÇÃO DO FEITO com resolução do mérito 

nos termos do art. 487, inciso II c/c art. 924, V, ambos do Código de 

Processo Civil.Custas remanescentes, se houver, ficam a cargo do 

exequente. Transitada em julgado, proceda-se à baixa e ao arquivamento 

dos autos, com as respectivas anotações, averbações e comunicações 

de estilo.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Campinápolis – MT, 09 de julho de 2018.Ítalo Osvaldo Alves da 

SilvaJuiz Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 37856 Nr: 370-64.2017.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANSELMO UTSEY'RO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO PEREIRA 

TEIXEIRA - OAB:100945

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos da parte autora, com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para:a)Anular o 

contrato de empréstimo consignado nº 204774682, objeto da 

lide;b)Condenar o requerido à repetição do indébito, devendo este 

ressarcir a parte autora, em dobro, a quantia de R$ 504,00 (quinhentos e 

quatro reais), com a incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação e 

correção monetária pelo índice INPC, a partir de cada desconto realizado 

(Súmula 43, STJ);c)Condenar o requerido ao pagamento de indenização 

por danos morais à parte autora, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), 

com correção monetária pelo INPC, a partir desta data, 19/06/2018 (Súmula 

362, STJ), e incidência de juros de 1% ao mês, a partir do início do 

contrato, 07/02/2011, conforme documento de fls. 21-v (Súmula 54, 

STJ);d)Condenar o requerido ao pagamento das custas processuais e 

honorários, os quais fixo em 10% do proveito econômico obtido pela parte 

autora, nos termos do art. 85, §2º do CPC.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.Após o trânsito em julgado, arquivem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 41338 Nr: 196-21.2018.811.0110

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA 

MACEDO - OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Sem Resolução de Mérito->Extinção->Desistência

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão movida por BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA em face de VALDECY 

PEREIRA DOS SANTOS, tendo como objeto a busca e apreensão do 

Veículo marca FIAT, modelo PALIO WK ADVEN FLEX, ano/modelo 

2013/2014, cor Branca e placa OOB9020. Conforme descrição às fls. 04

Aduz o requerente que o requerido integra um grupo/cota de consórcio e, 

por força da contemplação, adquiriu o veículo acima referido. Com a 

aquisição o requerido teria assinado um contrato com Garantia de 

Alienação Fiduciária, no entanto tornou-se inadimplente.

Destarte, o autor requereu a busca e apreensão do veículo supracitado.

 Por fim, juntou aos autos às fl. 39, pedido de homologação desistência da 

ação, ante a perda do objeto, uma vez que as partes transigiram 

extrajudicialmente.

É o breve relato.

Decido.

Conforme exposto acima, a parte autora pugnou pela desistência da ação, 

assim necessário se faz a extinção dos autos, salientando que inexistiu a 

citação.

DISPOSITIVO

Posto isso, declaro a EXTINÇÃO DO FEITO sem resolução do mérito nos 

termos do art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

Custas remanescentes, se houver, ficam a cargo da parte autora, nos 

termos do art. 90, caput, do CPC.

Dê-se baixa na restrição RENAJUD.

Transitada em julgado, arquive-se.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

À secretaria, para providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 37760 Nr: 291-85.2017.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: OTILIA REWAPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14992-A

 Ante o exposto, com espeque no artigo 487, inciso I do Código de 

Processo Civil, JULGO, POR SENTENÇA COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados pela parte autora na peça 

preambular.Condeno a parte autora ao pagamento das custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2°, do CPC; no 

entanto SUSPENDO a exigibilidade, conforme art. 98, §3°, do Código de 

Processo Civil.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Após o 

trânsito em julgado, arquivem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 33862 Nr: 8-33.2015.811.0110

 AÇÃO: Impugnação ao Cumprimento de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALTINO VIEIRA DE REZENDE FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR MOURA DE SOUZA - 

OAB:5.681

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DISPOSITIVOPosto isso, REJEITO LIMINARMENTE a impugnação à 

execução, nos termos do art. 485, IV, c/c §3° do Código do Processo 

Civil.Determino o cancelamento na distribuição, com fulcro no art. 290 do 

CPC.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Sendo a previsão do art. 525, caput, do NCPC, que a 

impugnação à execução deve ser processada nos próprios autos da ação 

principal, com o trânsito em julgado, translade-se cópia da presente 

sentença aos autos Cód. 23188.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 32702 Nr: 406-14.2014.811.0110

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO CARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CECÍLIO CARLOS SILVA, MARTA COSTA 

ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEOVERAL FRANCISCO LOPES - 

OAB:3.549-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEY RICARDO FEITOSA DE 

PAULA - OAB:17078/O

 Nos termos do artigo 203, §4º do NCPC, bem como a CNGC com 

autorização expressa na Ordem de Serviço nº 01/2016, e considerando a 

determinação do despacho de fl. 100. intimo as partes para no prazo de 

15 (quinze) dias, manifestem-se sobre os calculos de fls. 101/102 e 

requeiram o que entendam de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 27043 Nr: 767-36.2011.811.0110

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO CARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CECÍLIO CARLOS SILVA, MARTA COSTA 

ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEOVERAL FRANCISCO LOPES - 

OAB:3.549-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEY RICARDO FEITOSA DE 

PAULA - OAB:17078/O

 Nos termos do artigo 203, §4º do NCPC, bem como a CNGC com 

autorização expressa na Ordem de Serviço nº 01/2016, e considerando a 

determinação do despacho de fl. 152. intimo as partes para no prazo de 

15 (quinze) dias, manifestem-se sobre os calculos de fls. 152/153 e 

requeiram o que entendam de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 22403 Nr: 1398-19.2007.811.0110

 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): VANDERLANDE JOSÉ SILVA, VANDERLANDE 

JOSÉ SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA BEATRIZ C. DA COSTA 

DE S. SOARES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SELSO LOPES DE CARVALHO 

- OAB:3.566-B/MT, TIAGO THOMA MARTINS DE PAULA - 

OAB:11.954-B

 Nos termos do artigo 203, §4º do NCPC, bem como a CNGC com 

autorização expressa na Ordem de Serviço nº 01/2016, intimo o executdo, 

por meio de seus patronos, para no prazo de 05 (cinco) dias manifestar 

sobre a avaliação do imóvel penhorado, conforme fls. 170/177.

Comarca de Cláudia

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 93491 Nr: 58-18.2017.811.0101

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FELIPE ANTONIOLLI MADEIRAS -ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRCEU PAULO FRANKE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLA MARIA LIMA SILVA 

GOMES - OAB:12687-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÁTILA CRISTIANO LIMA DA 

COSTA - OAB:14872

 Vistos.

1. Defiro em parte o pedido constante na referência 45. Nos termos do § 

5º, do artigo 838, do Código de Processo Civil, formalize por termo a 

penhora do bem indicado, mediante expedição de ofício ao CRI local para 

proceder à penhora do quinhão (1/4) do imóvel indicado, no prazo de 10 

(dez) dias.

2. Cumpridas referidas determinações, expeça-se mandado de avaliação 

e intimem-se as partes para manifestar-se acerca da mesma, no prazo de 

15 (quinze) dias bem como intimem-se os herdeiros constantes na petição 

bem como a Colonizadora Sinop.

3. Após a averbação da penhora, deverá a parte Exequente comprovar 

nos autos trazendo cópia da matrícula atualizada. Prazo: 10 (dez) dias.

4. Em seguida, conclusos para ulteriores deliberações ou para início dos 

atos de expropriação do bem.

5. Acerca dos editais, indefiro, eis que não restou comprovado nos autos 

a necessidade de tal diligências, bastando a penhora na matrícula do 

imóvel, no quinhão do executado-herdeiro.

6. Intimem-se.

7. Diligências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 84988 Nr: 77-92.2015.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Kesia dos Anjos Matos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Associação dos Criadores do Norte de Mato 

Grosso - Acrinorte - MT, ICATU SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAICON SEGANFREDO - 

OAB:OAB/MT 11.833

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:MT 13994-A, DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:11660/O, JOÃO PAULO AVANSINI CARNELOS - 

OAB:10924/MT

 Vistos.

1. Considerando a juntada de guias e comprovantes de depósitos 

constantes nas referências 159 e 164 pelo Requerido e a comprovação 
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das despesas pela parte autora (referências 156, 158, 161 e 165), defiro 

o pedido da parte requerente para levantamento dos valores depositados, 

devendo a Secretaria diligenciar no feito qual o valor total das despesas e 

o valor total dos depósitos. Para tanto, EXPEÇA-SE alvará de levantamento 

em prol da parte Autora, no prazo de 05 (cinco) dias.

 2. Intime-se a parte Requerida para apresentar alegações finais no prazo 

de 15 (quinze) dias.

3. Após, conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 43643 Nr: 50-95.2004.811.0101

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON HENRIQUE DE PAULA, PEDRO PAULO FAVERY 

DE ANDRADE RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO BASMAR LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON HENRIQUE DE PAULA - 

OAB:7182/MT, PEDRO PAULO FAVERY DE ANDRADE RIBEIRO - 

OAB:117626/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Décio Arantes Ferreira - 

OAB:MT/5920, Juliana Moura Nogueira - OAB:7920/MT, LEONARDO 

DA SILVA CRUZ - OAB:6660/MT, Neide Maria de Freitas Arantes - 

OAB:7090/MT, Raphael de Freitas Arantes - OAB:MT/4865-E

 Vistos.

1. Considerando a penhora NEGATIVA, intime-se a parte Exequente para 

requerer o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

 2. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 43693 Nr: 73-41.2004.811.0101

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MESSIAS LOPES RODRIGUES EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:MT 13994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando a penhora NEGATIVA, abra-se vista à Exequente pelo 

prazo de 90 (noventa) dias para que realize diligências e indique bens à 

penhora. Escoado o prazo sem indicação de bens penhoráveis, 

SUSPENDO o curso do processo, nos termos do artigo 40, da LEF.

2. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 53409 Nr: 1391-49.2010.811.0101

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO -SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE EDMAR GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA LERMEN BEDIN - 

OAB:OAB/MT 10.937, JEAN CARLOS ROVARIS - OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando a penhora NEGATIVA, intime-se a parte Exequente para 

requerer o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

 2. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 83072 Nr: 398-64.2014.811.0101

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO -SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILVANEI DOS SANTOS DAMASCENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando a penhora NEGATIVA, intime-se a parte Exequente para 

requerer o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

 2. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 83367 Nr: 627-24.2014.811.0101

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ MAURO EVANGELISTA DOS SANTOS 

MADEIRAS - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paola Cristina Rios Pereira 

Fernandes - OAB:9510/O, SEBASTIÃO PEREIRA DE CASTRO - 

OAB:4238-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando a penhora NEGATIVA, abra-se vista à Exequente pelo 

prazo de 90 (noventa) dias para que realize diligências e indique bens à 

penhora. Escoado o prazo sem indicação de bens penhoráveis, 

SUSPENDO o curso do processo, nos termos do artigo 40, da LEF.

2. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 80434 Nr: 757-82.2012.811.0101

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATIVOS S.A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS 

FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NICARETTA & CIA LTDA EPP, RODRIGO 

NICARETTA, MARILENE SOKOLOVSKI NICARETTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAROLDO WILSON MARTINEZ DE 

SOUZA JUNIOR - OAB:OAB/PE 20.366 D, Louise Rainer Pereira 

Gionédis - OAB:OAB/MT 16.691/A, PAULA RODRIGUES DA SILVA - 

OAB:13605-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ/MT, 

impulsiono estes autos a fim de REITERAR a intimação do advogado da 

parte autora para que providencie CORRETAMENTE o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, para cumprimento do Mandado de Citação 

dos executados Rodrigo e Marilene, devendo para tanto efetuar o 

recolhimento de GUIA DE DILIGÊNCIA junto ao sitio do TJ/MT (emissão de 

Guias Online), no valor de R$ 20,00 (vinte reais), correspondente ao 

zoneamento "Cláudia - Centro", bem como encaminhar a Guia e o 

comprovante de pagamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 90878 Nr: 1032-89.2016.811.0101

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO -SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA APARECIDA RIBEIRO DA SILVA, 

RAFAEL RIBEIRO DA SILVA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando a penhora NEGATIVA, intime-se a parte Exequente para 

requerer o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

2. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 90490 Nr: 862-20.2016.811.0101

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: E. B. C. EMPRESA BRASILIA DE CONSTRUÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DA 

RODOVIA ANDRÉ ANTONIO MAGGI
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANDER MARTINS BERNARDES - 

OAB:15604

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando a penhora NEGATIVA, intime-se a parte Exequente para 

requerer o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

2. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 90924 Nr: 1066-64.2016.811.0101

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO -SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO ROBERTO DALMASO, FABIO DOTTO 

DALMASO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ETEVALDO CLEVERSON 

CANCIO BALBINO - OAB:18827

 Vistos.

1. Diante do bloqueio de valores por meio do sistema Bacenjud, ainda que 

inferior ao montante do cumprimento de sentença/execução, intime-se o 

Requerido/executado, na pessoa de seu respectivo advogado caso tenha, 

consignando-se o prazo de 05 (cinco) dias para querendo apresentar 

manifestação, nos termos do artigo 854, §§ 2º e 3º, do Código de 

Processo Civil.

2. Ainda, intime-se o Requerente/Exequente acerca do bloqueio via 

sistema Bacenjud, a fim de requerer o que de direito, no prazo de 15 

(quinze) dias.

3. Int.

3. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 90926 Nr: 1068-34.2016.811.0101

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO -SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOLANGE APARECIDA BORGUEZAM, MARIA 

DE LOURDES BORGUEZAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Diante do bloqueio de valores por meio do sistema Bacenjud, ainda que 

inferior ao montante do cumprimento de sentença/execução, intime-se o 

Requerido/executado, na pessoa de seu respectivo advogado caso tenha, 

consignando-se o prazo de 05 (cinco) dias para querendo apresentar 

manifestação, nos termos do artigo 854, §§ 2º e 3º, do Código de 

Processo Civil.

2. Ainda, intime-se o Requerente/Exequente acerca do bloqueio via 

sistema Bacenjud, a fim de requerer o que de direito, no prazo de 15 

(quinze) dias.

3. Int.

3. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 90928 Nr: 1070-04.2016.811.0101

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO -SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Domingos Catarino, ANGELITA 

GROSFOSKI TROMBETTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Diante do bloqueio de valores por meio do sistema Bacenjud, ainda que 

inferior ao montante do cumprimento de sentença/execução, intime-se o 

Requerido/executado, na pessoa de seu respectivo advogado caso tenha, 

consignando-se o prazo de 05 (cinco) dias para querendo apresentar 

manifestação, nos termos do artigo 854, §§ 2º e 3º, do Código de 

Processo Civil.

2. Ainda, intime-se o Requerente/Exequente acerca do bloqueio via 

sistema Bacenjud, a fim de requerer o que de direito, no prazo de 15 

(quinze) dias.

3. Int.

3. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 91612 Nr: 1475-40.2016.811.0101

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eternit S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASA DA CONSTRUCAO COMERCIO DE 

MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP, ADELAR ANTONIO 

TROMBETTA, ANGELITA GROSFOSKI TROMBETTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ANTONIO GOMIERO JUNIOR 

- OAB:35404

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Diante do bloqueio de valores por meio do sistema Bacenjud, ainda que 

inferior ao montante do cumprimento de sentença/execução, intime-se o 

Requerido/executado, na pessoa de seu respectivo advogado caso tenha, 

consignando-se o prazo de 05 (cinco) dias para querendo apresentar 

manifestação, nos termos do artigo 854, §§ 2º e 3º, do Código de 

Processo Civil.

2. Ainda, intime-se o Requerente/Exequente acerca do bloqueio via 

sistema Bacenjud, a fim de requerer o que de direito, no prazo de 15 

(quinze) dias.

3. Int.

3. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 53256 Nr: 1238-16.2010.811.0101

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARTEPAN ESQUADRIAS DE MADEIRAS LTDA - 

EPP, VARLEI CASSINI FACCIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TÂNIA MARA ROSA FINGER - 

OAB:OAB/MT 9.501-B

 Vistos.

1. Tendo em vista a nomeação de bens à penhora (fls. 71/72), vista à(o) 

exeqüente para manifestar sua aceitação, ou, em caso negativo, indicar 

bens do executado que pretende ver penhorado, na forma dos artigos 15, 

inciso II da LEF e 849 do CPC, tantos quantos bastem para garantia da 

execução, no prazo de 03 (três) dias.

 2. Caso a(o) exeqüente concorde com o bem oferecido como garantia, 

intime(m)-se o(s) executado(s) para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

comparecer(em) na secretaria da vara e assinar Termo de Penhora, sob 

pena de prosseguimento da execução, procedendo-se ao(s) registro(s) 

devido(s).

3. Na forma do art. 13, da Lei 6.830/80, o termo conterá a avaliação dos 

bens penhorados, que deverá ser efetuada pelo Sr. Oficial de Justiça 

responsável pelo feito. Após, manifestem-se as partes sobre a avaliação, 

no prazo de 05 (cinco) dias.

4. Garantida a execução e decorrido o prazo de 30 (trinta) dias nos 

termos do artigo 16 da Lei de Execução Fiscal, caso apresentados 

embargos, voltem-se conclusos para análise de recebimento. Caso não 

sejam apresentados embargos, nos termos do artigo 18 da mencionada 

Lei, manifeste-se a Fazenda Pública sobre a garantia da execução.

5. Intimem-se.

6. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 80472 Nr: 810-63.2012.811.0101

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: BRADESCO LEASING S/A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHARLES DILL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:MT 13994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, informar o atual endereço do executado a fim de possibilitar 

a sua citação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 101685 Nr: 3911-65.2018.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BELMIRO BEDIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEI DJALMA NUERBERG, ELIZANDRA 

HOFFMANN NUERBERG, ADEJALMAR JOSE NUERNBERG, DALTON 

ROBERTO CAGNINI, MARILENE PAIM DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS LUIZ DA CRUZ 

LOUZICH - OAB:MT 10823, HIGOR HENRIQUE DE ALBUQUERQUE SILVA 

- OAB:MT 23412, LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR - OAB:MT 19139, 

NILSON JACOB FERREIRA - OAB:OAB/MT 9.845, RODRIGO FELIX 

CABRAL - OAB:MT 15576

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAX PAULO DE SOUSA E 

SILVA - OAB:13965

 Vistos. 1. Homologo o pedido de desistência dos embargos de declaração 

constantes na Referência 35. 2. Ante a conversão do presente feito em 

execução, ao Distribuidor para as retificações necessárias. 3. Defiro o 

pedido do autor e determino o levantamento do produto soja sequestrado 

nos autos, conforme certidão constante na Referência 19 em favor do 

autor, bem como a liberação da caução ofertada nos autos. Consigno que 

até a data da retirada do produto no armazém as despesas correrão por 

conta do autor, podendo caso queira, incluir o valor no saldo 

remanescente. 4. Sai a parte autora intimada para atualizar o saldo 

remanescente do débito, no prazo de 05 (cinco) dias. 5. Defiro o prazo de 

05 (cinco) para juntada de substabelecimento pelo Requerido(...) . 12. 

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 44065 Nr: 28-03.2005.811.0101

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandro da Silva, Oséias Serra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO BULHÕES DOS 

SANTOS - OAB:8182/MT, FELIPE MATHEUS DE FRANÇA GUERRA - 

OAB:10082, MAICON SEGANFREDO - OAB:OAB/MT 11.833

 Vistos.

1. Nomeio o Dr. Maicon Seganfredo, OAB/MT 11.833 para representar o 

réu Alexsandro da Silva, a fim de apresentar contrarrazões às razões de 

apelação de fls. 473/484, no prazo legal. Intimem-se.

 2. Com a manifestação, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, com as cautelas pertinentes (art. 601, 

CPP).

3. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 48097 Nr: 590-41.2007.811.0101

 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): TARCIZIO ANTÔNIO MARIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:MT - 14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 590-41.2007 (Id. 48097)

Cumprimento de sentença

Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença promovida por BANCO DO BRASIL 

S/A em desfavor de TARCIZIO ANTÔNIO MARIN.

As partes anexaram aos autos acordo firmado, requerendo a sua 

homologação e suspensão do feito até cumprimento do acordo (fls. 

80/84).

É, em síntese, o Relatório.

DECIDO.

Cuida-se de pedido de HOMOLOGAÇÃO do acordo firmado entre as 

partes, com o pedido de suspensão do feito até seu integral cumprimento.

Tendo em vista que as partes fixaram prazo para o cumprimento da 

obrigação, incide o artigo 922 do NCPC, devendo o processo ser 

suspenso e assim perdurar até o término do prazo concedido pela 

Exequente.

 Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo constante às fls. 80/84 e 

SUSPENDO o curso do processo até o seu integral cumprimento.

Exaurido o prazo, intime-se a Exequente para se manifestar no prazo de 

15 (quinze) dias, nos termos do parágrafo único, art. 922, do Novo Código 

de Processo Civil.

 Aguarde-se em arquivo provisório.

 Intimem-se.

Diligências necessárias.

 Cláudia, 24 de Julho de 2018.

THATIANA DOS SANTOS

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 49777 Nr: 735-63.2008.811.0101

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELOI SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE ROMANI PATUSSI - 

OAB:OAB/SP 11.366, CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - 

OAB:11877-A/MT, CRISTINA DREYER - OAB:OAB/MT 9.520, PIO 

CARLOS FREIRIA JUNIOR - OAB:50945

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Procedo às buscas do atual endereço do requerido: ELOI SIQUEIRA, 

CPF/MF nº 009.346.181-00, nos sistemas que o Juízo tem à disposição: 

CIE, Renajud, Bacenjud, Infoseg, Infojud e SIEL, desde que atendidos os 

dados necessários para a pesquisa.

 2. Em sendo encontrado endereço diverso do constante na exordial, 

CITE-SE.

 3. Em caso negativo, intime-se a Exequente para requerer o que de 

direito, no prazo de 10 (dez) dias.

4. Intimem-se.

5. Diligências necessárias.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83071 Nr: 397-79.2014.811.0101

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO -SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON OLIVIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): EDSON OLIVIO DA SILVA, Cpf: 

04333867118, brasileiro(a), solteiro(a), pintor. atualmente em local incerto 

e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 3 (três) dias, contados da expiração do prazo 

deste edital, pagar o débito abaixo descrito, com atualização monetária e 

juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar o total do 
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débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

Resumo da Inicial: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Sorriso - Sicredi Celeiro do MT move Ação de Execução de 

Título Extrajudicial em face de Edson Olivio da Silva, pela falta do 

pagamento integral da Cédula de Crédito Bancário. Requerendo penhora 

para satisfação da dívida.

Dados do Débito: {Variaveis}_custasProcessuais_;R$ 0,00

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 53393 Nr: 1375-95.2010.811.0101

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANIR CHAGAS DA SILVA

 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:

 Autos nº 1375-95.2010 (Id. 53393)Cumprimento de sentençaExequente: 

IVANIR CHAGAS DA SILVAExecutado: INSSVistos.(...) Do exposto, 

ACOLHO parcialmente os pedidos constantes nos embargos à execução, 

HOMOLOGO o cálculo apresentando pelo INSS (fl. 140), mas INDEFIRO a 

compensação requerida pelo INSS.Defiro os benefícios da Justiça Gratuita 

à parte embargada/exequente. Condeno a parte embargada/exequente ao 

pagamento de honorários advocatícios referente ao presente incidente, no 

importe de 10% sobre o valor da diferença entre o valor inicialmente 

executado e o ora assentado (R$ 16.735,86), nos termos do artigo 85, 

§3º, inciso I do CPC, cuja exigibilidade fica suspensa em virtude da parte 

embargada/exequente ser beneficiária da justiça gratuita.Intimem-se.Após 

o trânsito em julgado desta decisão, expeça-se requisição de pequeno 

valor em favor da exequente, destacando-se os honorários 

advocatícios.Diligências necessárias.Cláudia, 28 de julho de 

20018.THATIANA DOS SANTOSJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 52997 Nr: 978-36.2010.811.0101

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEX BARBOZA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX BARBOZA ROCHA - 

OAB:19067/O, RUI CARLOS DIOLINDO DE FARIAS - OAB:4962-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, REJEITO os cálculos apresentados pelo executado e 

HOMOLOGO o cálculo apresentado pelo exequente às fls. 

153/157.Preclusa a presente decisão, nos termos do artigo 535, § 3º do 

Código de Processo Civil, expeça-se requisição de pequeno 

valor.Intimem-se.Diligências necessárias.Cláudia, 28 de julho de 

2018.THATIANA DOS SANTOSJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 83068 Nr: 394-27.2014.811.0101

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO -SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ APARECIDO FRANCISCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Indefiro o pedido de fls. 48/49, eis que esta Magistrada já procedeu a 

busca de endereço nos sistemas INFOSEG e SIEL conforme decisão de 

fls. 36.

2. Intime-se, novamente, a parte exequente para requerer o que de direito, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

 3. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 44757 Nr: 442-98.2005.811.0101

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO Procuradoria da Fazenda Nacional do Estado de 

Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUÁRIA E MADEIRAS INELO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO MORELI - 

OAB:13052/PR

 Autos n. 373/2005 (Id. 44757)

Execução fiscal

Vistos.

Trata-se de embargos de declaração interpostos pela parte Executada, 

alegando que a decisão proferida é omissa, eis que houve preclusão da 

manifestação da exequente sobre a exceção de pré executividade 

apresentada (fls. 76/77).

DECIDO.

Acerca dos embargos de declaração interpostos pelo Executado, entendo 

que não merecem acolhimento, eis que não há omissão a ser esclarecida, 

posto que este Juízo entendeu pelo não reconhecimento da prescrição, 

que é matéria de ordem pública, passível de ser inclusive decretada de 

ofício pelo magistrado.

Assim, que a manifestação da Fazenda Pública tenha ocorrido a 

destempo, tal fato não tem o condão de presumir que as alegações 

contidas na exceção de pré executividade são verdadeiros, extinguindo 

assim o crédito tributário.

Em verdade percebe-se que o embargante se insurge contra o que 

considera error in judicando, que deve ser atacado por meio do recurso 

adequado à reforma da decisão.

Os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa 

ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm 

caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou 

aclaratório.

Portanto, somente quando destinados a atacar um dos vícios apontados 

na norma legal (art. 1.022, CPC), ou para corrigir erro manifesto de 

tempestividade do recurso ou do preparo é que são admissíveis os 

declaratórios.

Nesse sentido também, segundo os Eg. Tribunais é a orientação 

jurisprudencial dominante:

“É incabível, nos declaratórios, rever a decisão anterior reexaminando 

ponto sobre o qual já houve pronunciamento, com inversão, em 

conseqüência, do resultado final. Nesse caso, há alteração substancial do 

julgado, o que foge ao disposto no art. 535 e incisos do CPC”. (RSTJ 

30/412).

Assim, não verificando na sentença a omissão apontada pelo Embargante, 

NEGO PROVIMENTO aos Embargos de Declaração.

Intimem-se.

No mais, cumpra-se a decisão prolatada.

Diligências necessárias.

Cláudia, 28 de julho de 2018.

THATIANA DOS SANTOS

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 52956 Nr: 937-69.2010.811.0101

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. INÁCIO COSTA & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IBRAHIN CARDOSO - 

OAB:15479/MT, RAFAEL RODRIGO FEISTEL - OAB:10749-B/MT

 Autos n. 937-69.2010 (Id. 52956)

Execução fiscal

Exequente: ESTADO DE MATO GROSSO

Executado: J. INÁCIO COSTA & CIA LTDA

Vistos.

1. Em face da decisão de fls. 44/46, o Exequente/Embargante opôs 

embargos de declaração (fls. 47/51), ante o argumento de ocorrência de 

omissão no tocante à não observância do artigo 85, §§ 2º e 8º do CPC.
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2. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo à análise 

do mérito.

Decido.

Com efeito, os argumentos expostos pelo embargante merecem 

acolhimento.

Segundo constou na decisão ora embargada, este Juízo condenou a 

Exequente/embargante ao pagamento de honorários advocatícios, no 

importe de 15% (quinze) por cento do valor atualizado da causa.

A insurgência da embargante é no sentido de aplicar o artigo 85, §§ 2º e 

8º do CPC.

A decisão determinou a exclusão do executado Jean Fábio Costa do polo 

passivo, vez que reconheceu sua ilegitimidade passiva.

 Denota-se que não houve condenação líquida e certa e o valor dado à 

causa é pequeno, razão pela qual este Juízo adotou como critério o valor 

atualizado da causa.

Diante disso, passo a suprir apenas a omissão: “Condeno a Fazenda 

Pública ao pagamento dos honorários advocatícios, em favor do advogado 

do excipiente, arbitrado em 15% (quinze) por cento do valor atualizado da 

causa, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 8º do Código de Processo Civil”.

 3. Isto posto, conheço os embargos de declaração, por tempestivos e, no 

mérito, concedo-lhes provimento, na forma acima exposta.

4. No mais, cumpra-se a decisão de fls. 44/46.

5. Int.

Cláudia, 28 de julho de 2018.

THATIANA DOS SANTOS

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 47664 Nr: 172-06.2007.811.0101

 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: Nadir Rodrigues da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Guilherme Scheffler - 

OAB:OAB/MT 19892/0, RUI CARLOS DIOLINDO DE FARIAS - 

OAB:4962-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, HOMOLOGO o cálculo apresentado pela contadoria 

judicial às fls. 205/207 bem como determino a revisão do benefício, fixando 

a RMI como sendo R$ 733,81 (setecentos e trinta e três reais e oitenta e 

um centavos), no prazo de 30 (trinta) dias.Preclusa a presente decisão, 

nos termos do artigo 535, § 3º do Código de Processo Civil, expeça-se 

requisição de precatório.Caso haja recurso por parte do INSS, deverá 

ainda se manifestar sobre o levantamento do valor incontroverso em favor 

do exequente, face o caráter alimentar da presente.Intimem-se.Diligências 

necessárias.Cláudia, 28 de julho de 2018.THATIANA DOS SANTOSJuíza 

de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 92016 Nr: 19487-06.2015.811.0015

 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: EUCLIDES MARIA, FABRÍCIO MOTA MARIA, RODRIGO 

JULIANO MOTA MARIA, MICHELA ANDRESSA MOTA MARIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ELOIR FREITAS, ANTONIO JOSÉ DE GÓIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL WINTER - OAB:11470/MT, 

EDUARDO ANTUNES SEGATO - OAB:13546/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESTEBAN RAFAEL BALDASSO 

ROMERO - OAB:14717

 Vistos.

1. Presentes estão os pressupostos processuais de desenvolvimento 

válido e regular do processo. Da mesma feita, as partes são legítimas e 

estão bem representadas nos autos. Não há, por ora, nulidades a serem 

reconhecidas assim como não há preliminares.

 Com relação à preliminar arguida, entendo que confunde-se com o mérito.

2. Declaro saneado o feito e deixo de designar audiência de conciliação, 

em razão da animosidade entre as partes.

3. Fixo como pontos controvertidos: a) a quem pertence a posse; b) se 

houve esbulho; c) o tempo da posse; d) existência de benfeitorias.

4. As partes ficam cientes de que poderão pedir esclarecimentos ou 

solicitar ajustes no tocante aos pontos controvertidos fixados, no prazo 

de 05 (cinco) dias (art. 357, § 1º, CPC/2015).

5. Para prova testemunhal, designo AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E 

JULGAMENTO para o dia 11 de outubro de 2018, às 13:00 horas.

5.1 As partes deverão apresentar o rol de testemunhas no prazo comum 

de 15 (quinze) dias, devendo ser observado o disposto no artigo 357, § 6º 

do CPC/2015, sob pena de PRECLUSÃO.

Insta destacar que cabe aos advogados informarem ou intimarem as 

testemunhas por ele arroladas do dia, hora e local da audiência, sendo 

dispensada a intimação pelo Juízo. Tal intimação deverá ser feita por carta 

com aviso de recebimento, cumprindo ao advogado juntar aos autos, com 

antecedência de pelo menos três antes da data da audiência, cópia da 

correspondência de intimação e do comprovante de recebimento (art. 455, 

§ 1º, CPC).

A inércia do advogado no tocante à intimação da testemunha importa na 

desistência da inquirição (art. 455, § 3º, CPC).

5.2 Depreque-se a oitiva no caso de testemunhas arroladas fora da 

comarca, devendo ser informado o Juízo Deprecado que caberá à parte 

que arrolou a testemunha providenciar o seu comparecimento, nos termos 

do artigo 455 do CPC.

6. Intimações e diligências necessárias.

 Cláudia, 28 de julho de 2018.

THATIANA DOS SANTOS

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 80473 Nr: 811-48.2012.811.0101

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO LEASING S/A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHARLES DILL ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELLEN LAURA LEITE MUNGO - 

OAB:OAB-MT 10.604, ROSÂNGELA DA ROSA CORRÊA - 

OAB:16308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora para 

que providencie o preparo de carta precatória para cumprimento na 

Comarca de Sinop/MT com a finalidade de Reintegração de Posse e 

Citação, no endereço de fls. 87, devendo para tanto, encaminhar a esta 

secretaria os comprovantes de pagamentos a fim de que os mesmos 

sejam juntados à carta precatória para envio e distribuição.

Comarca de Colniza

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 44/2018-DF

RICARDO FRAZON MENEGUCCI, M.M. Juiz de Direito Substituto e Diretor do 

Fórum da Comarca de Colniza, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais;

CONSIDERANDO que a servidora Tatiana Mendes de Oliveira, Técnica 

Judiciária, matrícula 34660, designada para responder pelo Cartório 

Distribuidor desta Comarca de Colniza-MT, estará afastada de suas 

funções no período de 30/07/2018 á 03/08/2018;

 CONSIDERANDO a necessidade de designar outro servidor para 

substitui-la no período de afastamento;

 R E S O L V E:

Art. 1º - DESIGNAR o servidor GUSTAVO TEODORO DE SOUZA, Matrícula 

32712, Gestor Administrativo 3, para responder pela Cartório de 

Distribuidor, no período compreendido entre 30 de julho á 03 de agosto de 

2018.

Art. 2º - Publique-se. Registre-se. Cumpra-se, arquivando uma cópia da 

presente portaria na pasta funcional do servidor.

 Colniza/MT, 30 de julho de 2018.

RICARDO FRAZON MENEGUCCI
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Juiz de Direito Substituto e Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 62323 Nr: 1391-66.2012.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dalva de Miranda Pinto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sandra Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBSON MEDEIROS - 

OAB:6395-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ieda Maria de Almeida 

Grabner - OAB:11455-B/MT

 ANTE O EXPOSTO, com fulcro no artigo 487, I, do CPC, julgo 

IMPROCEDENTE o pedido, extinguindo o processo com resolução de 

mérito. CONDENO a parte autora ao pagamento dos honorários 

advocatícios, os quais fixo no mínimo legal, bem como das custas 

processuais, com a ressalva do art. 98, § 3º, do CPC. Transitada em 

julgado a sentença, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVE-SE com as baixas e 

anotações de estilo. P. R. I. CUMPRA-SE expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 33802 Nr: 2310-31.2007.811.0105

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LBA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandro da Cruz Polveiro 

- OAB:16487-A/MT

 Vistos.

CUMPRA-SE decisão de fls. 49.

EXPEÇA-SE o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 40380 Nr: 1822-71.2010.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edinaldo Valentin de Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ieda Maria de Almeida 

Grabner - Defensora Nomeada - OAB:11.455-B/MT

 Vistos.

Dou por prejudicado o pedido de fls. 93, uma vez que o PM Duarte foi 

ouvido à fls. 77/79.

Ademais, DESIGNO para o dia 04 de dezembro de 2018, às 16h00min, a 

audiência de instrução, ocasião em que haverá a inquirição da testemunha 

Sandro Fernandes Araújo.

Por fim, DETERMINO a expedição de Carta Precatória à Comarca de 

Ariquemes/RO, com fito de interrogar o réu Edinaldo Valentim de Araújo.

INTIME-SE. CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 39499 Nr: 939-27.2010.811.0105

 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: DAdCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MTdF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Kawasaki - OAB:3884, 

Dante Mariano Gregnanin Sobrinho - OAB:11.054 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos;

Haja vista o requerimento da parte, DETERMINO a retirada do sigilo do 

processo, eis que, assim, o acompanhamento dos atos processuais, e, 

por conseguinte, o acesso à justiça serão facilitados.

No mais, DEFIRO a inserção da restrição de transferência e licenciamento 

do veículo, junto ao Sistema Renajud.

INDEFIRO o pedido de bloqueio online, via Bacenjud, de ativos financeiros, 

uma vez que a parte autora não requereu a conversão da ação de Busca 

e Apreensão em Execução.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 40272 Nr: 1714-42.2010.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DdSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCFM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ARNOLD - 

OAB:7682-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ROBERTO FERREIRA 

MARTINS - OAB:11706/MT

 Vistos etc.

DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 28 de novembro 

de 2018, às 17h30min.

 INTIMEM-SE as partes para que compareçam à audiência, bem como para 

que apresente o rol de testemunhas, precisando-lhes o nome, profissão, 

residência e o local de trabalho, no prazo impreterível de 05 (cinco) dias, 

bem como informar se essas comparecerão independentemente de 

intimação.

 Por orientação do art. 357, § 5º, do CPC, as partes poderão arrolar até 10 

(dez) testemunhas, sendo 03 (três), no máximo, para a prova de cada 

fato.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 63648 Nr: 1055-28.2013.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vanderlei Francisco Frá

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Departamento Estadual de Trânsito de Mato 

Grosso - Detran

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ARNOLD - 

OAB:7682-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS OVIANI - OAB:, 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos contido 

na exordial, resolvendo o mérito com fulcro no art. 487, I do CPC, o que 

faço para:•Condenar a autarquia ré ao pagamento de danos materiais no 

importe de R$ 2.795,00, os quais deverão ser corrigidos monetariamente e 

com juros moratórios desde o evento danoso, consoante súmula 54 STJ; e 

danos morais no valor de R$ 3.000,00, com correção monetário e juros 

moratórios a partir do presente arbitramento (Súmula 362, STJ).Pela 

sucumbência, condeno a parte requerida ao pagamento das custas, 

despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre 

o valor da condenação, após a devida atualização.Transitada em julgado, 

intimem-se as partes para que se manifestem no prazo de 15 (quinze) 

dias. No silêncio, arquive-se com as baixas e anotações de praxe.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 40498 Nr: 72-97.2011.811.0105

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPDEDMG, DCdAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano José da Silva - 
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OAB:15745

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DÊ-SE vista dos autos ao Ministério Público, uma vez que a referida 

instituição defende os interesses da parte autora.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 64790 Nr: 234-87.2014.811.0105

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: VNJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandro da Cruz Polveiro - 

OAB:16487-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ROBERTO FERREIRA 

MARTINS - OAB:11706/MT

 Vistos.

No mais, ESPECIFIQUEM as partes, no prazo legal, as provas que 

efetivamente ainda tenham a produzir além da documental já constante 

dos autos, JUSTIFICANDO sua indispensável pertinência (utilidade, 

necessidade e adequação diante das questões relevantes e 

controvertidas ventiladas), para aferição, sem prejuízo do eventual 

conhecimento direto do pedido (se acaso este juízo assim entender, com o 

julgamento antecipado da lide).

 Quanto à análise da pertinência das provas especificadas, convém desde 

logo colacionar o ensinamento de Moacyr Amaral Santos, para quem:

“propostas as provas, o juiz deve resolver sobre a sua admissibilidade. 

As provas propostas passarão por um exame preventivo, visando ao 

indeferimento das inúteis ou impossíveis, ou que visem à demonstração de 

fatos por meios inadequados ou inadmissíveis. Pode-se dizer que a 

admissão da prova é o momento da avaliação preventiva de sua utilidade” 

(in Primeiras Linhas de Direito Processual Civil volume 2 Saraiva São Paulo 

1.994 pág. 276).

 Na esteira desse raciocínio, já se assentou na jurisprudência o 

entendimento de que:

“sendo o Juiz o destinatário da prova, somente a ele cumpre aferir sobre a 

necessidade ou não de sua realização"(in RT 305/121).

 Após, tornem os autos imediatamente CONCLUSOS.

 INTIMEM-SE.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 33748 Nr: 2172-64.2007.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRIO NUNES, Kléber de Almeida Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ieda Maria de Almeida 

Grabner - OAB:11455-B/MT

 Vistos.

HOMOLOGO para seus devidos fins, a desistência da oitiva da 

testemunha Kety Alves Moreira.

DÊ-SE vista dos autos ao Ministério Público.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 65379 Nr: 784-82.2014.811.0105

 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: GIC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMdOC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandro da Cruz Polveiro - 

OAB:16487-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE pessoalmente a parte autora para impulsionar o feito no prazo 

de 05 dias, sob pena de extinção.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 64589 Nr: 48-64.2014.811.0105

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JBS, EBdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SPDS(cpT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Coelho da Costa - 

OAB:13438-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE pessoalmente a parte autora para impulsionar o feito no prazo 

de 05 dias, sob pena de extinção.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 39764 Nr: 1206-96.2010.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mauro Sérgio Abreu Lima Rezende

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Abraham Khalil Wihby

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Sérgio Abreu Lima 

Rezende - OAB:3639/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO DE PERBOYRE 

BONILHA - OAB:3844/MT

 Vistos etc.

DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 05 de dezembro 

de 2018, às 16h00.

 INTIMEM-SE as partes para que compareçam à audiência, bem como para 

que apresente o rol de testemunhas, precisando-lhes o nome, profissão, 

residência e o local de trabalho, no prazo impreterível de 05 (cinco) dias, 

bem como informar se essas comparecerão independentemente de 

intimação.

 Por orientação do art. 357, § 5º, do CPC, as partes poderão arrolar até 10 

(dez) testemunhas, sendo 03 (três), no máximo, para a prova de cada 

fato.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 40006 Nr: 1448-55.2010.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mauro Sérgio Abreu Lima Rezende

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Abraham Khalil Wihby

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Sérgio Abreu Lima 

Rezende - OAB:3639/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO LEITE DE BARROS 

ZANIN - OAB:12129

 Vistos etc.

DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 05 de dezembro 

de 2018, às 15h00.

 INTIMEM-SE as partes para que compareçam à audiência, bem como para 

que apresente o rol de testemunhas, precisando-lhes o nome, profissão, 

residência e o local de trabalho, no prazo impreterível de 05 (cinco) dias, 

bem como informar se essas comparecerão independentemente de 

intimação.

 Por orientação do art. 357, § 5º, do CPC, as partes poderão arrolar até 10 

(dez) testemunhas, sendo 03 (três), no máximo, para a prova de cada 

fato.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 36340 Nr: 2585-43.2008.811.0105

 AÇÃO: Ação Rescisória->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: MÁRIO NUNES, Elizabete dos Santos Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Midas Distribuidora - MG de Oliveira, Luiz Ivan 

Pinheiro de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ieda Maria de Almeida Grabner 

- OAB:11455-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos;

INTIME-SE o autor pessoalmente para impulsionar o feito no prazo de cinco 

dias, sob pena de extinção.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 40200 Nr: 1642-55.2010.811.0105

 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: Yamaha Administradora de Consórcio Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Huércules Dorrigo Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edemilson Koji Motoda - 

OAB:231747/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos;

INTIME-SE a parte autora para que se manifeste no prazo de cinco dias 

sobre a certidão de fls. 56.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 41143 Nr: 683-50.2011.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AJC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Coelho da Costa - 

OAB:13438-A MT

 Vistos;

INTIME-SE pessoalmente o advogado do réu para que apresente 

alegações finais por escrito, no prazo de cinco dias.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 34109 Nr: 572-71.2008.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Aparecido da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Coelho da Costa - 

OAB:13438-A MT

 Vistos;

Ante o teor da petição de fls. 257, dou por encerrada a instrução.

No mais, considerando o conteúdo da cota ministerial de fls. 268, 

INTIME-SE a defesa para que apresente alegações finais no prazo de 

cinco dias.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 64774 Nr: 220-06.2014.811.0105

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JSA, EVAS, GJdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JdSA, JDSVDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano José da Silva - 

OAB:15745

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: INAÍTA GOMES RIBEIRO 

SOARES CARVALHO ARNOLD - OAB:7928, Inaíta Gomes Ribeiro 

Soares Carvalho Arnold - OAB:7928/MT

 Vistos.

INTIME-SE pessoalmente a parte autora para impulsionar o feito no prazo 

de 05 dias, sob pena de extinção.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 38033 Nr: 1637-67.2009.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gerson Gonçalves Rodrigues

 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:

 Vistos.

INTIME-SE pessoalmente a parte autora para impulsionar o feito no prazo 

de 05 dias, sob pena de extinção.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 61901 Nr: 969-91.2012.811.0105

 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): Jane Silva do Nacimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Crystiane Linhares - 

OAB:9.069/A, José Carlos Skrzyszowski Junior - OAB:45.445/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE pessoalmente a parte autora para impulsionar o feito no prazo 

de 05 dias, sob pena de extinção.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 60045 Nr: 1426-60.2011.811.0105

 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: Marilza dos Santos Lopes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALTERLEI WALTER, Ediana Lima Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ieda Maria de Almeida Grabner 

- OAB:11455-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE pessoalmente a parte autora para impulsionar o feito no prazo 

de 05 dias, sob pena de extinção.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 89322 Nr: 2436-95.2018.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: RONILDA DE FREITAS LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HORING - HORING CONFECCOES LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARAMADSON BARBOSA DA 

SILVA - OAB:5948

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela cautelar de urgência. 

Encaminhem-se os autos ao conciliador para que designe audiência de 

conciliação.CITE-SE a parte requerida para que compareça à solenidade 

supracitada, devidamente acompanhada por seu advogado, sendo que em 

caso de ser informada a impossibilidade de constituir advogado que lhe 

seja nomeado um dativo por este Juízo. Designada a audiência, INTIME-SE 

o autor na pessoa do seu advogado, nos termos do §3º, do art. 334 do 

CPC.As partes poderão constituir representante, por meio de procuração 

específica com poderes para negociar e transigir (§10, art. 334, do 

NCPC).Advirto as partes que o seu não comparecimento injustificado à 

oralidade é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa, a qual será revertida em favor do 

Estado.Obtida a autocomposição, a minuta do acordo deverá ser 

imediatamente encaminhada para este Magistrado para homologação.Não 

obtida a autocomposição, sairá a parte requerida devidamente intimada 

para a apresentação de contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo 

termo inicial será a data da audiência de conciliação/mediação, sob de 

pena de serem havidos como verdadeiras as alegações de fatos 

formuladas pela parte autora (art. 344 do CPC).Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 88022 Nr: 1646-14.2018.811.0105

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLEI OTONI PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO JOSÉ DA SILVA - 

OAB:15.745/MT

 Processo n.º 1646-14.2018.8.11.0105 – Código: 88022

Vistos;

Os autos vieram conclusos em razão do teor do Ofício Circular n.º 

10/2018/GAB/J-Aux.

Cuida-se do executivo de pena do recuperando WESLEI OTONI PEREIRA.

Compulsando os autos com vagar, verifica-se que a situação da Guia de 

Execução Penal do recuperando não se amolda aos requisitos constantes 

no Decreto n.º 9.246/2017 no tocante à concessão de indulto e 

comutação.

Dessa forma, tendo em vista que o recuperando está cumprindo pena por 

condenação em crime considerado hediondo na forma da Lei Federal n.º 

8.072/90, não pode se beneficiar de indulto ou comutação concedidos no 

Decreto n.º 9.246/2017.

Impulsionando o feito, DETERMINO vistas dos autos ao Ministério Público 

para se manifestar acerca do Cálculo de Pena expedido na movimentação 

de Ref: 6 e sobre o petitório juntado na movimentação de Ref: 21.

Após, tornem-me os autos CONCLUSOS para deliberações.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

Colniza-MT, 27 de julho de 2018.

(assinado digitalmente)

RICARDO FRAZON MENEGUCCI

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 89294 Nr: 2416-07.2018.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLEY DA GAMA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALDO KAWAMURA ALMEIDA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JABES FERREIRA CELESTINO 

BARBOZA - OAB:21.709/MT

 DISPOSIÇÕES FINAISa) AFASTO a preliminar de cerceamento de defesa 

aventada pelo denunciado;b) ACOLHO a preliminar de ilicitude das 

gravações realizadas durante o cumprimento do mandado de busca e 

apreensão, e, por consectário lógico, DETERMINO que tal elemento 

probatório seja desentranhado dos autos;c) considerando que 

permanecem os requisitos dos art. 312 e 313 do CPP, MANTENHO a prisão 

preventiva do acusado WESLEY DA GAMA OLIVEIRA;d) com fulcro no 

artigo 56, caput, da Lei Federal n.º 11.343/06, RECEBO a denúncia 

oferecida contra WESLEY DA GAMA OLIVEIRA, pela prática, em tese, pela 

prática do crime descrito nos artigos 33, caput, da Lei Federal n.º 

11.343/2006;e) por força do art. 395, inciso II, do Código de Processo 

Penal, REJEITO a denúncia oferecida em relação ao delito de ameaça, 

permanecendo o feito para apurar somente o crime de tráfico de drogas;f) 

CITE-SE/INTIME-SE pessoalmente o RÉU para a audiência de instrução e 

julgamento, a qual designo para o dia 08 de agosto de 2018, às 14h00min, 

ocasião em que será interrogada a acusada, inquiridas as testemunhas 

arroladas pelas partes, bem como se proceder-se-á aos debates orais, 

conforme art. 56, § 2º, da Lei n.11.343/06.CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário com a máxima urgência, mormente o presente feito tramitar 

com a urgência “réu preso”.CIÊNCIA ao Ministério Público.CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 36361 Nr: 11-13.2009.811.0105

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sait Abrasivos Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Schuk Indústria Comércio e Exportação de 

Madeiras Ltda EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ane Gonçalves de Resende 

Fernandes - OAB:31337, Marcelo Arthur Menegassi Fernandes - 

OAB:31367

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista que o resultado da diligência de fls. 61/68 foi negativo, 

INDEFIRO o pedido da parte exequente.

INTIME-SE a parte exequente para que impulsione o feito no prazo de 05 

(cinco) dias.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 40901 Nr: 478-21.2011.811.0105

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Schuck Indústria Comércio e Exportação de Madeiras 

Ltda EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sait Abrasivos Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ieda Maria de Almeida Grabner 

- OAB:11455-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ane Gonçalves de Resende 

Fernandes - OAB:31337, Marcelo Arthur Menegassi Fernandes - 

OAB:31367

 Vistos.

INTIME-SE a parte requerida para que se manifeste sobre o pedido de 

desistência de fls. 35.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 35064 Nr: 1500-22.2008.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fábio da Silva Melhomem

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÉZAR HENRIQUE SILVEIRA 

BARBOSA - OAB:20346/A, Mauro Sérgio Abreu Lima Rezende - 

OAB:3639/MT

 Por todo o exposto, julgo EXTINTA A PUNIBILIDADE de FABIO DA SILVA 

MELHOMEM, com fundamento legal no artigo 107, inciso IV, do Código 

Penal. Prescinde da intimação pessoal do réu.Com o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos após as baixas e comunicações de praxe.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 29258 Nr: 679-18.2008.811.0105
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 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos Pereira Gomes, Alexandre Lopes 

de Oliveira, Vagner Cândido da Silva, Ricardo Lopes de Oliveira, João 

Lopes de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOSÉ CARLOS PEREIRA GOMES, Cpf: 

71379770220, Rg: 000751294, Filiação: Santos Ferreira Gomes e Evarista 

Pereira Souza, data de nascimento: 25/04/1982, brasileiro(a), natural de 

Salinas-MG, solteiro(a), serviços gerais, Telefone (66)8143-9184, 

atualmente em local incerto e não sabido ALEXANDRE LOPES DE 

OLIVEIRA, Rg: 18216641, Filiação: João Lopes de Oliveira e Lucia de 

Souza Oliveira, data de nascimento: 14/06/1981, brasileiro(a), natural de 

Glucinio-MG, convivente, serviços gerais, atualmente em local incerto e 

não sabido RICARDO LOPES DE OLIVEIRA, Rg: 000837379, Filiação: 

Antonio Lopes de Oliveira e Germana Lopes Oliveira, data de nascimento: 

05/09/1982, brasileiro(a), natural de Malacacheta-MG, convivente, 

serviços gerais e atualmente em local incerto e não sabido JOÃO LOPES 

DE OLIVEIRA, Rg: 388.124, Filiação: Ângelo Lopes de Oliveira e Doríza 

Rocha de Jesus, data de nascimento: 24/01/1954, brasileiro(a), natural de 

Água Boa-MG, convivente, agricultor. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por seu 

Promotor de Justiça que esta subscreve, no uso de suas atribuições 

legais e constitucionais, vem perante a Vossa Excelência oferecer 

DENUNCIA embasada no inquérito Policial 2006/ 309, contra: José Carlos 

Pereira Gomes, (...) Vagner Candido da Silva, vulgo "Japão" (...) Alexandre 

Lopes de Oliveira (...), Ricardo Lopes de Oliveira (...) João Lopes de 

Oliveira (...) Pelos seguintes fatos delituosos Consta dos autos de 

inquérito policial que no dia 13 de janeiro de 2016 (sexta-feira), por volta 

das 21h, na residência localizada na Avenida do Contorno, Município de 

Colniza, MT, os denunciados José Carlos Pereira Gomes e Wagner 

Candido da Silva, vulgo "Japão", arrombaram um cadeado que estava em 

uma das portas da referidas residência e furtaram 01 (um) aparelho de 

som microsystem Gradiente, 01 (uma) maquina de lavar roupa Mueller, 01 

(um) maquina de lavar Mueller, 01 (uma) tarrafa para pesca, 01 (um) 

falante e 01 (um) aparelho "toca-CD" marca Aiwa para som automotivo, de 

propriedade da vítma Aurus Leles de Freitas; Fato II Em data não 

especificada, por volta das 22h, o denunciado JOSÉ CARLOS PEREIRA 

GOMES arrombou a porta de uma residência localizada no Bairro Castelo 

dos Sonhos e furtou de seu interior 02 (dois) ventiladores e 01 (um) 

aparelho de som microsystem; Fato III Em data não especificada, por volta 

das 22h, na residencia localizada na Rua 01, Quadra 03, Bairro Castelo 

dos Sonhos, Município de Colniza, MT, os denunciados José Carlos Pereira 

Gomes e Wagner Candido da Silva furtaram 01 (uma) pia de mármore de 

propriedade da vítima Lourival de Freitas; Fato IV Em datas e horários não 

especificados no inquérito policial, os produtos dos furtos foram vendidos 

pelo denunciado JOSÉ CARLOS PEREIRA GOMES, sendo receptado pelo 

denunciado ALEXANDRE LOPES DE OLIVEIRA 01 (um) aparelho de som 

microsystem pelo valor de R$ 100,00 (cem reais). Fato V O denunciado 

José Carlos Pereira Gomes vendeu, ainda, para o denunciado Ricardo 

Lopes de Oliveira 01 (um) dos ventiladores furtados pelo valor de R$ 

50,00 (cinquenta reais). Fato VI O denunciado João Lopes de Oliveira 

comprou de denunciado José Carlos Pereira Gomes um aparelho de som 

pelo valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), conforme Auto de Prisão em 

Flagrante Delito de fls. 03-16), Boletim de Ocorrência de f. 25, Auto de 

Apreensões de fls. 26-29m Auto de Qualificação e Vida Pregressa de fls. 

31, 32, 33, 63, 64 e 65, Termos de Declarações de fls. 35, 36, 38, 39, 69 e 

70, Auto de Exames Pericial em Local de Furto de fls. 47, 48, 50,51, 53 75 

e 76. Assim agindo, os denunciados José Carlos Pereira Gomes e Wagner 

Candido da Silva, vulgo "Japão", incorreram nas sanções do art. 155, § 4º, 

incs. I e IV, c/c art. 70 (concurso formal), ambos do Código Penal; e os 

denunciados Alexandre Lopes de Oliveira, Ricardo Lopes de Oliveira e 

João Lopes de Oliveira incorreram nas sanções do art. 180, caput, do 

Código Penal, e para que contra eles se proceda, o Ministério Público 

oferece a presente denúncia, requerendo que, recebida e autuada, sejam 

os denunciados citados para comparecem a interrogatório, 

prosseguindo-se nos demais atos do devidos processo legal até final 

julgamento e condenação. Protesta-se, ainda pela oitiva das testemunhas 

a seguir arroladas, as quais são consideradas imprescindíveis.

Despacho: Vistos etc.;Ante o teor das certidões de fls. 138, fls. 190 e fls. 

199, na toada da cota ministerial de fls. 205/206, determino que se 

proceda a citação dos acusados por edital, conforme previsão contida no 

artigo 361, caput, do Código de Processo Penal.Transcorrido o prazo para 

resposta (15 dias), CERTIFIQUE-SE e DÊ-SE vistas dos autos ao 

representante do Ministério Público para se manifestar.No mais, 

DETERMINO que a Secretaria de Vara proceda com a abertura do segundo 

volume destes autos, tendo em vista que já consta com 208 folhas, 

superando, portanto, a quantidade prevista no artigo 337, caput, da 

CNGC.Após, tornem-me os autos CONCLUSOS para 

deliberações.CUMPRA-SE, expedindo 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, EDLÉIA MAGRASSI DE 

LIMA FERRAZ , digitei.

Colniza, 26 de julho de 2018

Edelvan Mezomo Maurer Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 65297 Nr: 711-13.2014.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GCdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ROBERTO FERREIRA 

MARTINS - OAB:11706/MT

 Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE a pretensão contida na denúncia 

para o fim de absolver GILBERTO COSTA DE ANDRADE, o que faço com 

espeque no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.REVOGO 

as medidas cautelares eventualmente aplicadas nestes autos.DESCABE 

condenação ao pagamento de custas.Com o trânsito em julgado, 

CERTIFIQUE-SE e ARQUIVEM-SE os autos após as baixas e 

comunicações.P. I. CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Comarca de Cotriguaçu

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 64212 Nr: 969-41.2014.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA HELENA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO NORTE DO PARANÁ DE ENSINO LTDA - 

UNOPAR, COLÉGIO UNI-ALTA FLORESTA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:9659-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Luiz Bermejo - 

OAB:44.952, Flavia Almeida Moura Di Latella - OAB:109.730, Marcelo 

Tostes de Castro Maia - OAB:63.440

 Nos termos da legislação e provimento nº 56/2007 Impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimar o advogado da parte requerida para que 

recolha as custas de distribuição da Carta Precatória, conforme 

determinado as fls.207.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 62545 Nr: 942-92.2013.811.0099

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 
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DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JMH, EKHS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SARA TONEZER - 

OAB:9.074-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que nesta data afixei cópia do Edital em lugar de costume e o 

fiz publicar, encaminhando cópia do mesmo via on-line através do sistema 

Ionews ao órgão de imprensa oficial para a publicação. Nada mais. O 

referido é verdade e dou fé.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62010 Nr: 406-81.2013.811.0099

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: EDSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EAAA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS MURELLI FERREIRA 

OLIVEIRA - OAB:11681

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ELIANE APARECIDA ARCENO ALMEIDA, 

Cpf: 62767062134, Rg: 994.031, data de nascimento: 10/04/1975, 

brasileiro(a), casado(a), lides doméstica. 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 da requerida nos termos da sentença abaixo 

trascrita..

Sentença: Ante o exposto, EXTINGUE-SE O PROCESSO, SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no art. 485, inciso VIII, do 

Código de Processo Civil, para que produza seus regulares e jurídicos 

efeitos.CONDENA-SE a parte-autora ao pagamento das despesas 

processuais (que incluem as custas – art. 84 do CPC), conforme assevera 

o artigo 90 do CPC. Não obstante, DEFERE-SE a gratuidade judiciária, de 

forma que fica suspensa a exigibilidade (art. 98, §3º, do CPC).DEIXA-SE 

de condenar a parte-autora ao pagamento dos honorários advocatícios 

(art. 90 do CPC), considerando que não houve constituição, tampouco 

nomeação de advogado pela/para parte-requerida.IV DISPOSIÇÕES 

FINAISTransitada em julgado, se nada for requerido, ARQUIVAR os 

autos.Publicar. Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida.Cotriguaçu/MT, 03 de julho de 2018.Dante Rodrigo Aranha da 

SilvaJuiz Substituto

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, José Jorge da Silva, 

digitei.

Cotriguaçu, 27 de julho de 2018

Angela Freese Navarini Guerra Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30720 Nr: 322-56.2008.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPDEDMG, LGM, RS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SARA TONEZER - 

OAB:9.074-A/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LUCIANA GONÇALVES MENDES, 

Filiação: Edna Gonçalves Mendes, data de nascimento: 28/08/1996, 

brasileiro(a), natural de Cotriguaçu-MT, solteiro(a), menor impúbere. 

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 DA REQUETENTE NOS TERMOS DA 

DECISÃO ABAIXO TRANSCRITA.

Sentença: Ante o exposto, EXTINGUE-SE O PROCESSO, SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 485, inciso III, do 

Código de Processo Civil.Sem custas, ante as isenções previstas no artigo 

3º, IV, da Lei Estadual 7.603/01 e art. 141, §2º do Estatuto da Criança e do 

Adolescente.IV DELIBERAÇÕES FINAIS – À SECRETARIATransitada em 

julgado, se nada for requerido, arquivar os autos.Publicar. Intimar. Cumprir. 

Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.Cotriguaçu/MT, 11 de 

junho de 2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, José Jorge da Silva, 

digitei.

Cotriguaçu, 27 de julho de 2018

Angela Freese Navarini Guerra Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 82381 Nr: 2562-66.2018.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ MIRANDA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:9659

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Trata-se de Inicial ajuizada por JOSÉ MIRANDA COSTA contra o 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS, devidamente 

qualificados nos autos requerendo a concessão de benefício 

previdenciário (aposentadoria rural por idade).

Aduz a parte-autora ter como data de nascimento “20/02/1958”.

 Afirma que preenche os requisitos necessários para o recebimento do 

benefício, salientando que requereu o benefício, mas o INSS não deferiu.

 Instrui a inicial com documentos diversos, como:

• Cópia de documentos indicando a idade;

• Certidão de casamento;

• Declaração de exercício de atividade rural (Sindicato);

• Contrato particular de compra e venda e cessão de direito;

• Notas Fiscais/recibos de compra/venda de atividade/serviço relacionado 

à atividade rural (inclusive até 2018);

• Documento de indeferimento do pedido administrativo.

 É, em suma, o que parece ser relevante neste momento.

 Inicialmente, tendo em vista o CPC/15 e o narrado na inicial, DEFERE-SE a 

assistência judiciária gratuita, o que, como se sabe, não significa 

salvaguarda de condenação, ao final, em custas e demais despesas, 

especialmente se houver indicativo e comprovação de má-fé, bem como 

não significa o estabelecimento de situação imutável. Apenas se conclui 

que, pelo argumentado, há indicativo do pleiteado (quanto à gratuidade).

 Quanto à ANTECIPAÇÃO DE TUTELA (concessão de tutela de urgência), 

algum comentário deve ser feito.

O artigo 300 do CPC estabelece que a tutela provisória de urgência 

antecipada será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo, sendo a urgência contemporânea à propositura da ação.

Do referido dispositivo, o que se extrai é que havendo probabilidade do 

direito existir, aliado ao perigo de dano, há suficiente esboço fático-jurídico 

para a concessão da tutela urgência.

O específico pedido atrela-se à aposentadoria rural por idade, benefício a 

ser concedido após a análise do preenchimento das condições exigidas 

pela Lei de regência, a 8.213/91.

Neste ponto, fundamentais os arts. 39 e 48, §1º, ambos da Lei 8.213/91:

Art. 48. A aposentadoria por idade será devida ao segurado que, 

cumprida a carência exigida nesta Lei, completar 65 (sessenta e cinco) 

anos de idade, se homem, e 60 (sessenta), se mulher.

 § 1o Os limites fixados no caput são reduzidos para sessenta e cinqüenta 

e cinco anos no caso de trabalhadores rurais, respectivamente homens e 

mulheres, referidos na alínea a do inciso I, na alínea g do inciso V e nos 

incisos VI e VII do art. 11.
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Art. 39. Para os segurados especiais, referidos no inciso VII do art. 11 

desta Lei, fica garantida a concessão:

I - de aposentadoria por idade ou por invalidez, de auxílio-doença, de 

auxílio-reclusão ou de pensão, no valor de 1 (um) salário mínimo, e de 

auxílio-acidente, conforme disposto no art. 86, desde que comprove o 

exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, no período, 

imediatamente anterior ao requerimento do benefício, igual ao número de 

meses correspondentes à carência do benefício requerido; ou

Sobre a carência mencionada, antecipa-se que, de acordo com o art. 142 

da Lei 8.213/91, seria de 180 meses.

 Conclui-se, portanto, pela necessidade de confirmação da atividade pelo 

tempo citado, mesmo que de forma descontínua.

E é o que se aventou na Inicial.

Assim, haveria a “probabilidade do direito”, desde que o trazido na Inicial 

descrevesse hipótese fática que se amoldasse ao mosaico jurídico acima 

delineado.

Dos documentos juntados, verifica-se que não há indicação suficiente 

disso, pois:

a. Não há documentos públicos ou particulares com as formalidades 

necessárias indicando de modo suficiente o período de carência;

b. Fundamental esclarecer que o período de suposto trabalho antes de 

2002 está parcamente registrado, o que interfere drasticamente na 

presente conclusão.

Isso tudo aponta, portanto, para a necessidade de atividade probatória (e 

contraditório), bem como a possibilidade de complementação (em 

audiência).

 Ante o exposto, INDEFERE-SE, neste momento, a concessão de tutela de 

urgência em caráter antecipado.

Superado o ponto, de rigor a tramitação do processo.

Oportuno consignar, também, que não se marcará audiência de audiência 

de conciliação, isso por causa de sua inviabilidade, já que a Procuradoria, 

como se depreende da praxe, não se faz presente. Não obstante, nada 

impede que audiência de conciliação seja marcada a pedido do requerente 

e/ou do requerido.

 Assim, à SECRETARIA para:

1. Citar o Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS, isso para 

contestar o contido na Inicial, conferindo-se o prazo de 30 (trinta) dias 

(arts. 335 e 183, ambos do CPC), consignando-se a advertência aludida 

pelo art. 344 do CPC, devendo ser observado o termo de Convênio firmado 

entre o TJMT e a Procuradoria Geral Federal;

2. Após, à parte-autora para impugnação (se houver resposta com 

contestação) ou para especificar provas (se ocorrer a revelia);

3. Após, conclusos.

Intimar. Cumprir.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 82056 Nr: 2375-58.2018.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANAINA BRITO MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAMELA MORINIGO DE SOUZA - 

OAB:21802/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Trata-se de Petição intitulada “Ação de cobrança de rescisão contratual” 

ajuizada por Janaina Brito Marques contra o Município de Cotriguaçu/MT.

Juntaram-se documentos.

POIS BEM.

Verificando-se aparentemente atendido os conteúdos dos arts. 319 e 320, 

ambos do CPC, não sendo o caso de indeferimento (art. 330 do CPC), 

RECEBE-SE a Inicial.

Quanto ao benefício da “gratuidade da Justiça” (art. 98 do CPC), 

DEFERE-SE, o que, como se sabe, não é situação imutável, bem com não é 

imune a discussões no bojo do processo.

Por fim, considerando a manifestação da parte-autora no sentido de 

desinteresse na audiência de conciliação, DEIXA-SE de designá-la, por 

ora, ressalvando a possibilidade da parte-requerida indicar o interesse em 

sua realização.

No mais, à SECRETARIA para:

1. CITAR a parte-requerida, isto para que fique formalmente ciente do 

processo, bem como para que apresente resposta (inclusive 

contestação), no prazo de 15 (quinze) dias, atentando-se ao previsto no 

art. 344 do CPC;

2. Na hipótese de a contestação apresentar preliminares, documentos, 

fatos ou argumentos novos, INTIMAR a parte-autora para impugnação no 

prazo legal ou, se for o caso, especificar as provas que pretende 

produzir/requerer o que entender de direito;

3. Após, conclusos.

Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 26 de julho de 2018.

 Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 79974 Nr: 975-09.2018.811.0099

 AÇÃO: Separação Litigiosa->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LARDO-V"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON EMILIA DA ROCHA - 

OAB:22746/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, INDEFERE-SE a petição inicial, nos termos do art. 321 do 

CPC, EXTINGUINDO-SE O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fundamento no artigo 485, inciso I, do CPC.CONDENA-SE a parte-autora ao 

pagamento das despesas (que incluem as custas – art. 84 do CPC). 

DEIXA-SE de condenar em honorários advocatícios, considerando que não 

houve a angularização processual.IV DELIBERAÇÕES FINAIS Transitada 

em julgado, se nada for requerido, ARQUIVAR os autos.Publicar. Intimar. 

Cumprir. Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.Cotriguaçu/MT, 26 de 

junho de 2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 81972 Nr: 2335-76.2018.811.0099

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: PEDRO ALVES PIRES, ARTUR DAROS ALVES PIRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUCIO ANDRÉ LUIZ DO 

CARMO PINTO - OAB:23573/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o acordo entabulado pelas partes, que 

passa a ser parte integrante desta sentença, para EXONERAR o 

requerente Pedro Alves Pires da obrigação de prestar alimentos ao filho 

Artur Daros Alves Pires, ressaltando a possibilidade de ajuizamento de 

nova demanda alimentar em caso de necessidade/modificação da situação 

fática (art. 1.695 do CC/2002).Por consequência, EXTINGUE-SE O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, 

inciso IIII, alínea “b”, do Código de Processo Civil.IV – DISPOSIÇÕES 

FINAISTransitada em julgado, se nada for requerido, ARQUIVAR os 

autos.Publicar. Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida.Cotriguaçu/MT, 26 de julho de 2018.Dante Rodrigo Aranha da 

SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 33582 Nr: 1588-44.2009.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGNALDO SILVÉRIO CORREIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN VITOR BRAGA - 

OAB:8.443

 Nos termos da legislação e provimento nº 52/2007, Impulsiono estes autos 
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com a finalidade de intimar o advogado do acusado da expedição da carta 

precatória de fls. 281.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 64844 Nr: 102-14.2015.811.0099

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BS LINK INFORMÁTICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU, GISLAINE 

GONÇALVES DA SILVA BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELSON DUQUES DOS SANTOS - 

OAB:14234

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ANTONIO PILEGI 

RODRIGUES - OAB:3.666, VIVIANE SANTIN RODRIGUES - OAB:4206/MT

 Ante o exposto, EXTINGUE-SE O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo 

Civil, considerando a ausência de interesse processual do impetrante.Sem 

custas processuais, em face da isenção prevista no artigo 10, XXII da 

Constituição Estadual. Honorários advocatícios incabíveis na espécie, 

consoante o Enunciado 105 da Súmula do STJ e Enunciado 512 da Súmula 

do STF.IV DISPOSIÇÕES FINAIS – À SECRETARIACertificado o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.Publicar. Intimar. 

Cumprir.Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.Cotriguaçu/MT, 20 de 

abril de 2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

Comarca de Dom Aquino

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 10077 Nr: 1173-96.2008.811.0034

 AÇÃO: Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosalina Rodrigues da Silva, Valdevino Rodrigues da 

Silva, Rosilene Rodrigues da Silva, Sirlene Rodrigues da Silva, Maria 

Helena Rodrigues da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Jaciara - Estado de Mato Grosso, 

Artur da Silva Moreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Adaelsio da Cruz - 

OAB:8028-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Giovani Bianchi - 

OAB:6641/MT, Jairo João Pasqualotto - OAB:3569-B, Márcia 

Niederle - OAB:10.458, Miriam Mattioni - OAB:6678-A

 POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NPC), e do provimento nº 56/07-CGJ, INTIMO as partes, por intermédio de 

seus procuradores, que os autos encontram-se com vista para que tomem 

ciência de seu retorno a este Juízo bem como do acórdão, e, para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, querendo, se manifestem.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 38629 Nr: 879-97.2015.811.0034

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leonir da Silva, ANA MARIA RIBEIRO DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA HASSE - 

OAB:8689/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Décio Cristiano Piato - 

OAB:7.172, Duilio Piato e Advogados Associados - OAB:271, DUILIO 

PIATO JUNIOR - OAB:3719

 POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NPC), e do provimento nº 56/07-CGJ, INTIMO a parte executada, através 

de seus advogados, para que no prazo de 5 (cinco) dias se manifeste 

acerca da certidão do oficial de justiça de ref.83 e da petição da parte 

exequente de ref.87..

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 45072 Nr: 100-74.2017.811.0034

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMARILDO MARQUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA PINHEIRO - OAB:10946

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wilson Sales Belchior - 

OAB:21.150-A

 Vistos etc.

Interposto o recurso de apelação e decorrido o prazo para a 

apresentação das contrarrazões, considerando ainda que de acordo com 

o CPC não há mais juízo de admissibilidade do recurso de apelação no 

órgão “a quo”, certifique-se e remetam os autos ao E. Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, com as nossas homenagens.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Dom Aquino/MT, 25 de julho de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito, em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 35759 Nr: 1122-75.2014.811.0034

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria da Glória Bispo Bastos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Evaldo Rezende Fernandes - 

OAB:3610/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Márcia Palmiro da Silvae 

Lima - Procuradora do Estado - OAB:

 Vistos etc.

Interposto o recurso de apelação e decorrido o prazo para a 

apresentação das contrarrazões, considerando ainda que de acordo com 

o CPC não há mais juízo de admissibilidade do recurso de apelação no 

órgão “a quo”, certifique-se e remetam os autos ao E. Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, com as nossas homenagens.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Dom Aquino/MT, 25 de julho de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito, em substituição legal

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 32693 Nr: 1380-22.2013.811.0034

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alison Silva Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 artigo 63, inciso Ido Código Penal.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 44559 Nr: 1907-66.2016.811.0034

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Emerson Rodrigues de Pinho, Thaila Caroline 

Rodrigues Pires, Leonel Junior de Oliveira, Carlos Antonio Barboza Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de Mato 

Grosso - D. Aquino-MT. - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): THAILA CAROLINE RODRIGUES PIRES, 

Rg: 29524113, Filiação: Marilene Pereira Rodrigues e Robson Aparecido 
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Pires, data de nascimento: 18/06/1998, brasileiro(a), natural de Jales-SP, 

solteiro(a), diarista, Telefone 66-99626-9430 e atualmente em local incerto 

e não sabido CARLOS ANTONIO BARBOZA JUNIOR, Cpf: 43224283807, 

Rg: 45036906-7, Filiação: Jozilda Borges Arlindo e Carlos Antonio 

Barbosa, data de nascimento: 30/09/1991, brasileiro(a), natural de 

Jales-SP, convivente, pintor e tatuador, Telefone 997250375. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: I - Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os 

pedidos formulados na denúncia para CONDENAR o acusado EMERSON 

RODRIGUES DE PINHO, qualificado nos autos, como incurso nas penas do 

artigo 33, caput, com incidência do aumento de pena previsto no art. 40, 

inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/06, e do artigo 180, caput, do Código 

Penal; DESCLASSIFICAR a conduta atribuída aos acusados CARLOS 

ANTÔNIO BARBOZA JÚNIOR e LEONEL JUNIOR DE OLIVEIRA, qualificado 

nos autos, para a conduta tipificada no artigo 28 da Lei 11.343/2006; 

ABSOLVER a acusada THAILA CAROLINE RODRIGUES PIRES, qualificada 

nos autos, do crime descrito no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06; por fim, 

ABSOLVER todos os réus do crime descrito no artigo 35 da Lei 

11.343/06.VII - DA DOSIMETRIA DA PENAVII.1 – DO RÉU EMERSON 

RODRIGUES DE PINHOVII.1.1 - DO TRÁFICO DE DROGASAnalisadas as 

diretrizes do artigo 59, do Código Penal, e em observância ao disposto 

pelo artigo 42, da Lei 11.343/06, verifico que a culpabilidade é normal a 

espécie; não há registro de antecedentes nos termos da Súmula 444 do 

STJ; sua conduta social e personalidade presumem-se boas à falta de 

prova em contrário; o motivo do crime é reprovável e identificável pelo 

desejo de obtenção de lucro fácil, o que já é punido pelo tipo; as 

circunstâncias do delito em nada desfavorece o réu, eis que praticava a 

mercancia em sua residência, circunstancia comum do tipo penal; as 

consequências do crime são desconhecidas, pelo que consta dos autos, 

não podendo ser consideradas como graves, tendo em vista que não se 

chegou a confirmação exata do tempo em que comercializava a droga.A 

pena prevista para o crime de tráfico de drogas é de reclusão, de 05 

(cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e 

quinhentos) dias-multa.Diante das ponderações feitas ao artigo 59 do CP, 

reputo como necessária e suficiente à reprovação do crime a fixação da 

pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão.Concorre a circunstância 

atenuante prevista no artigo 65, inciso I do Código Penal (agente menor de 

21 anos na data do fato), entretanto, considerando que a pena já se 

encontra dosada em seu mínimo legal, deixo de atenuá-la, nos termos da 

Sumula 231 do STJ.Inexistem circunstâncias agravantes a serem 

consideradas.DEIXO de aplicar a causa de diminuição prevista no artigo 

33, § 4º, da Lei 11.343/2006, considerando que apesar de se tratar de réu 

primário e possuir bons antecedentes, as circunstâncias do caso 

concreto demonstram se tratar de traficante contumaz, tendo em vista as 

provas testemunhais que atestaram que o réu Emerson é conhecido na 

região como traficante, possuindo, inclusive, guia de execução penal 

provisória por condenação ao crime de trafico de drogas.Além disso, a 

falta de comprovação de exercício de ocupação lícita deixa claro que ele 

não se trata apenas de traficante ocasional.Neste sentido a 

jurisprudência:APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO ILÍTICO DE 

ENTORPECENTES – 1) PLEITO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO – APLICAÇÃO 

DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - IMPOSSÍVEL O RECONHECIMENTO - 

ALEGADA FALTA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS – IMPOSSIBILIDADE - 

MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – PROVAS SEGURAS 

ACERCA DO TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE - 

RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER 

MINISTERIAL – 2) IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL - INAPLICABILIDADE DA 

CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, PARÁGRAFO 4º, DA LEI 

DE DROGAS PARA UM DOS RÉUS – VIABILIDADE – DEDICAÇÃO À 

ATIVIDADE CRIMINOSA DE MANEIRA REITERADA E HABITUAL 

EVIDENCIADA NOS AUTOS – REQUISITOS DA ESPECIAL DIMINUTIVA NÃO 

PREENCHIDOS – REGIME – SEMIABERTO – RECURSO DO MP PROVIDO E 

DESPROVIDO O DA DEFESA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER 

MINISTERIAL. (...) No parágrafo 4º do artigo 33 da Lei de Drogas o 

legislador pátrio objetivou suavizar a situação do traficante ocasional, que 

de maneira eventual venha a praticar ato de mercancia. Revelando os 

autos não se tratar de prática isolada, mas, sim, de que os apelantes 

faziam do tráfico ilícito de drogas, um meio de subsistência, resta 

inviabilizada a aplicação dessa causa especial de minoração da pena. 

(TJMT - Apelação 104570/2015. Relator: Exmo. Sr. DES. RONDON BASSIL 

DOWER FILHO. Julgamento: 09/03/2016) (grifo nosso).Concorrendo a 

causa de aumento tipificada no parágrafo 40, inciso III da Lei 11.343/06, o 

qual se encontra tipificada na parte especial do ordenamento jurídico, 

aumento a pena em 1/6 (um sexto), passando a dosá-la em 05 (cinco) 

anos e 10 (dez) meses de reclusão.Quanto à pena de multa a ser aplicada 

cumulativamente por força do disposto no art. 33, caput, da Lei n° 

11.343/06, considerando a natureza, a personalidade e a conduta social 

da agente, a gravidade da infração penal e as demais circunstâncias 

judiciais do art. 59 do Código Penal, fixo-a em 500 (quinhentos) dias-multa, 

tendo em vista ainda a capacidade econômica do réu, devendo ser 

observado, quanto a sua execução, o disposto no art. 51 do Código Penal. 

VII.1.2 – DA RECEPTAÇÃOAnalisadas as diretrizes do artigo 59, do Código 

Penal, verifico que a culpabilidade é normal a espécie; não há registro de 

antecedentes nos termos da Súmula 444 do STJ; sua conduta social e 

personalidade presumem-se boas à falta de prova em contrário; o motivo 

do crime desfavorece o réu, eis que receptou os objetos furtados do 

adolescente Hugo Gustavo como moeda de troca em entorpecentes; 

quanto às circunstâncias não há circunstância merecedora de registro; as 

consequências não foram graves, uma vez que os produtos foram 

restituídos às vítimas, portanto deixo de valorá-la. O comportamento das 

vítimas não concorreram para a prática do crime.A pena prevista para o 

crime de receptação é de reclusão, de 01 (um) a 04 (quatro) anos, e 

multa.Diante de tais ponderações, reputo como necessária e suficiente à 

reprovação do crime a fixação da pena-base em 01 (um) ano e 05 (cinco) 

meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.Concorrendo a circunstância 

atenuante da menoridade prevista no artigo 65, I do Código Penal, atenuo a 

pena em 05 (cinco) meses, passando a dosá-la em 01 (um) ano de 

reclusão e 10 (dez) dias-multa.Inexistem causas de diminuição e aumento 

de pena a serem consideradas.VII.1.3 – DO CONCURSO MATERIALPelo 

reconhecimento do concurso material de crimes, tendo os delitos sido 

praticados de forma dolosa, mediante mais de uma ação e em momentos 

distintos, utilizo-me do disposto do artigo 69 do Código Penal, para efetuar 

a soma das penas, concretizando-a definitivamente em 02 (dois) anos e 

08 (oito) meses e 15 (quinze) dias de detenção.Desta forma, TORNO 

DEFINITIVA a pena do acusado EMERSON RODRIGUES DE PINHO em 06 

(seis) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 510 (quinhentos e dez) 

dias-multa.VIII – OUTRAS CONSIDERAÇÕESAs multas fixadas nesta 

sentença serão à razão de 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo 

vigente à época dos fatos. Tendo em vista a pena aplicada, bem como em 

observância aos critérios previstos no artigo 59 do CP, estabeleço o 

regime SEMIABERTO, nos termos do artigo 33, parágrafo 2º, alínea “b”, do 

Código Penal, consubstanciado ao fato de que o Supremo Tribunal Federal 

declarou inconstitucional o artigo 2º, parágrafo 1º, da Lei nº 8.072/90, com 

redação dada pela Lei nº 11.464/07, que veda a aplicação de regime inicial 

diverso do fechado.Incabíveis os benefícios do art. 44 (conversão da 

pena privativa de liberdade em restritiva de direitos) e do art. 77 

(suspensão condicional da pena) do Código Penal, em razão da pena 

aplicada.CONCEDO ao réu Emerson, bem como aos demais réus, o direito 

de recorrerem em liberdade, eis que ausentes os pressupostos ínsitos 

dos artigos 312 e 313 do CPP.Isento os réus ao pagamento das custas 

processuais, por estarem sendo assistidos pela Defensoria Pública e 

ainda por serem considerados pessoas pobres na forma da 

Lei.DESTINAÇÃO DOS OBJETOS APREENDIDOS APÓS O TRÂNSITO EM 

JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIAQuanto à droga apreendida 

oficie-se à Autoridade Policial responsável para proceder a sua 

destruição, em consonância com a Lei de Drogas.Com relação aos valores 

apreendidos em poder do réu, nos termos do artigo 91, II, CP, DECRETO A 

PERDA dos mesmos em favor da União por restarem comprovados a sua 

origem com o tráfico de droga, devendo ser encaminhados ao Fundo 

Nacional Antidrogas.Quanto ao bilhete, DECRETO o seu perdimento e 

DETERMINO a sua DESTRUIÇÃO.Quanto aos demais objetos e valores, por 

não ter havido comprovação de que eram utilizados para pratica do crime 

de tráfico de drogas, DETERMINO a sua devolução. Assim, INTIMEM-SE os 

envolvidos para que procedam as suas retiradas, mediante apresentação 

de nota fiscal dos objetos e informação de conta para deposito dos 

valores, no prazo de 15 (quinze) dias. Fica desde já autorizado à indiciada 

Thaila a proceder a retirada dos bens pertencentes ao réu 

Carlos.Eventualmente, decorrido o prazo sem que os interessados se 

manifestem, DECRETO O PERDIMENTO, em favor da União, sendo que, os 

valores deveram ser encaminhados ao Fundo Nacional Antidrogas, os 

aparelhos celulares encaminhados à Delegacia de Policia Civil. Quanto a 
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motocicleta, a mesma deverá ser avaliada pelo Oficial de Justiça, a fim de 

se verificar a viabilidade na realização de leilão.Transitada em julgado esta 

decisão, determino ainda:a) Oficie-se ao Instituto de Identificação Estadual 

e Federal; b) Oficie-se ao TRE/MT; c) Expeça-se Guia de Execução Penal 

Definitiva, encaminhando-a ao Juízo competente.d) Translade as cópias 

necessárias e encaminhe-as ao Juizado Especial Criminal para aplicação 

da Lei 11.343/2006 aos réus Carlos e Leonel.Após, arquive-se o presente 

feito, com as cautelas de estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Dom Aquino-MT, 09 de outubro de 2017.Luciana Braga Simão 

TomazettiJuíza de Direito. II - SENTENÇA VISTO, Trata-se de Embargos de 

Declaração à sentença de ref. 128, alegando que houve omissão, uma 

vez não dosou a pena dos acusados CARLOS ANTÔNIO BARBOZA 

JÚNIOR e LEONEL JUNIOR DE OLIVEIRA, nos termos do artigo 59 do 

Código Penal. É o relato necessário. DECIDO. Recebo os presentes 

Embargos de Declaração por ter sido interposto tempestivamente. Por 

outro lado não CONHEÇO do pedido, eis que a sentença não foi omissa 

nos termos alegado pela acusação. De fato, a sentença não dosou a pena 

dos acusados CARLOS ANTONIO BARBOZA JÚNIOR e LEONEL JUNIOR 

DE OLIVEIRA. Entretanto, tal situação ocorreu tendo em vista que referidos 

acusados tiveram suas condutas desclassificadas para o crime de uso de 

entorpecente, logo imperiosa é a medida determinada no item “d” do título 

“VIII”, qual seja “translade as cópias necessárias e encaminhe-as ao 

Juizado Especial Criminal para aplicação da Lei 11.343/2006 aos réus 

Carlos e Leonel”. Sobre a desclassificação do delito de tráfico de 

entorpecentes para uso e a remessa dos autos ao Juizado Especial para 

oportunizar aos réus os benefícios lá consagrados trago à baila o 

entendimento jurisprudencial que segue: LEI 11.343/06. DROGAS. ART. 33. 

TRÁFICO. ART. 28. PORTE PARA USO PRÓPRIO. Réu flagrado portando 

duas pedras de crack e um tijolinho de maconha, em local com denúncias 

de ser ponto de tráfico de drogas. EXISTÊNCIA DO FATO E AUTORIA. 

Insuficiência de prova que permita reconhecimento do tráfico. Papéis já 

usados para embalar droga sugerem a condição de usuário, ou 

dependente. Telefone celular e notas de pequeno valor são encontradas 

em inúmeras casas, e não servem para caracterizar tráfico de drogas. 

Manutenção da reclassificação do fato, para porte para uso próprio, 

operada na sentença. DELITO DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO. 

Redefinida a conduta, por força da Súmula 337-STJ, devem ser admitidos 

os benefícios da Lei nº 9.099/95 CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ART. 

383. LEI 11.719/08. Por força de lei nova, benéfica, com reflexos materiais, 

além da incidência imediata aos processos em curso, deve haver 

retroatividade. CAUSA EXTINTIVA DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. 

Operada a desclassificação, e afastado o conteúdo condenatório, a 

sentença não interrompe o prazo prescricional. Redução do prazo 

prescricional por metade. Prescrição declarada. APELO MINISTERIAL 

IMPROVIDO. APELO DEFENSIVO PROVIDO. PRESCRIÇÃO DECLARADA. 

UNÂNIME. (Apelação Crime Nº 70024155830, Primeira Câmara Criminal, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ivan Leomar Bruxel, Julgado em 

29/10/2008) (grifos nossos). Portanto, permanece a sentença inalterada. 

Intimem-se. Cientifique-se o Ministério Público. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Dom Aquino – MT, 08 de novembro de 2017. Luciana Braga 

Simão Tomazetti - Juíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Rosimeire Almeida 

Torres Oliveira, digitei.

Dom Aquino, 27 de julho de 2018

Erick Leite Ferreira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

Juizado Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000012-82.2018.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA FERREIRA GANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Processo n. 1000012-82.2018.8.11.0034 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: 

FERNANDO ROBERTO FELFILI - MT0003923A, da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação Sala: Juizado Especial Cível e 

Criminal de Dom Aquino Data: 22/08/2018 Hora: 16:30, 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. DOM AQUINO, 30 de julho de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000022-29.2018.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

EDILON GONCALVES CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Processo n. 1000022-29.2018.8.11.0034 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: 

RICARDO MARQUES DE ABREU - MT0011683A, da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação Sala: Juizado Especial Cível e 

Criminal de Dom Aquino Data: 22/08/2018 Hora: 16:45, 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, bem como do teor da Medida Liminar, a seguir parcialmente 

transcrita: (...) "Desta forma, ante ao exposto, INDEFIRO, neste momento 

processual, o pedido de concessão da tutela de urgência antecipada. Por 

outro lado, determino a realização de audiência de conciliação, a ser 

designada pela secretaria dos Juizados Especial. Após, cite-se o 

representante da requerida para comparecer à audiência, com as 

advertências legais. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e 

com as cautelas de estilo. Às providências." DOM AQUINO, 30 de julho de 

2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000084-40.2016.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

WELITON REIS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO TV (REQUERIDO)

 

Processo n. 1000084-40.2016.8.11.0034 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: 

ROGER FERNANDES - MT0008343A-O, da data designada para realização 

de audiência: Tipo: Conciliação Sala: Juizado Especial Cível e Criminal de 

Dom Aquino Data: 22/08/2018 Hora: 17:00, 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. DOM AQUINO, 30 de julho de 2018.

Comarca de Feliz Natal

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 24881 Nr: 282-34.2004.811.0093

 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: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS)
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDUSTRIAL MADEIREIRA PIONEIRA LTDA, 

WILSON LIUTI, LUIZ CARLOS LIUTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TERESINHA DEON SETTE - 

OAB:3462/MT-E, ROBERTO CARLOS LORENSINI - OAB:MT-6.250

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO LUIZ SPOLADOR - 

OAB:5453/MT, WASHINGTON SIQUEIRA BARBOSA - OAB:MT - 3821-E

 Vistos, etc.

Analisado detidamente os autos, considerando o teor da penhora frutífera 

realizada pelo sistema BacenJud, bem como tendo em vista o contido na 

petição retro, INTIMEM-SE os executados para manifestarem no prazo de 

15 (quinze) dias.

 Transcorrido o prazo assinalado, volte-me os autos conclusos para 

análise dos demais pedidos (fls. 239/239v).

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71097 Nr: 473-64.2013.811.0093

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ESB, VAV

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) ADRIANA CORDOBA FRUTO, para devolução 

dos autos nº 473-64.2013.811.0093, Protocolo 71097, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis 

(Provimento 38/2015/CGJ).

Comarca de Guarantâ do Norte

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL Nº 08/2018/DF - TORNAR PÚBLICA a todos os candidatos inscritos 

e deferidos no Processo Seletivo para o credenciamento de Conciliador do 

Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Guarantã do Norte/MT, 

mediante as condições estabelecidas no Edital n° 05/2018/DF, o gabarito 

da prova objetiva aplicada em 29/07/2018:

 * O Edital n° 08/2018/DF completo, encontra-se no Caderno de Anexos do 

Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 117153 Nr: 3624-80.2018.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alberto Cezario

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giovani Rodrigues Coladello - 

OAB:12.684 OAB/B, Ralff Hoffmann - OAB:13128/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Solicite-se parecer do NAT, a ser prestado no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas.

Transcorrido o prazo sem manifestação, certifique-se.

Após, voltem-me os autos imediatamente conclusos.

Serve a decisão como ofício.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 112877 Nr: 411-66.2018.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Praxedes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jéssica Teixeira Passos - 

OAB:18.833-OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)” Cite-se o requerido, na pessoa de seu representante legal, no 

endereço constante na exordial, para, querendo contestar a presente 

ação, no prazo previsto no art. 335 c/c o artigo 183 ambos do NCPC, 

começando este a fluir da data de juntada aos autos do mandado de 

citação cumprido. Consigne-se no mandado que, não sendo contestada a 

ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo 

autor (art. 344, NCPC).Por outro lado, designo audiência instrução e 

julgamento para a data de 08 de agosto de 2018, às 

13h30min.Intimem-se.Expeça-se o necessário.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 114150 Nr: 1421-48.2018.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jonatas Ribeiro Lopes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A, Maycon A. Chagas de Lima - OAB:OAB/MT 

21.831/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .(...)” Cite-se o requerido, na pessoa de seu representante legal, no 

endereço constante na exordial, para, querendo contestar a presente 

ação, no prazo previsto no art. 335 c/c o artigo 183 ambos do NCPC, 

começando este a fluir da data de juntada aos autos do mandado de 

citação cumprido. Consigne-se no mandado que, não sendo contestada a 

ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo 

autor (art. 344, NCPC).Por outro lado, designo audiência instrução e 

julgamento para a data de 08 de agosto de 2018, às 

13h30min.Intimem-se.Expeça-se o necessário.Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 41806 Nr: 1186-28.2011.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Batista Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra de Castro Perez - 

OAB:8.742-OAB-MT, Helio Maciel da Silva - OAB:12789-A/MT, 

Marcelo Freitas Queiroz - OAB:13086-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

FEDERAL ESPECIALIZADA (INSS) - SINOP, para devolução dos autos nº 

1186-28.2011.811.0087, Protocolo 41806, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000247-84.2018.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA FERREIRA (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)

 

INTIMAÇÃO das partes, Promovente e Promovida, na pessoa de seus 

advogados para COMPARECEREM à audiência de conciliação designada 

para o dia 15/08/2018, às 09:00 horas.

Comarca de Guiratinga
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Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 47642 Nr: 918-20.2017.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GMdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Rodrigo de Souza 

Pinto - Defensor Público - OAB:19318/O

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão 

punitiva estatal, para:CONDENAR o acusado GUILHERME MOREIRA DE 

OLIVEIRA, mais conhecido por “Frangão”, brasileiro, solteiro, nascido ao 

dia 30/03/1998, filho de Benedito Agapito de Oliveira e Eleuza Moreira 

Novais, portador do CPF nº 051.063.471-06 e RG nº 25003590-8 SSP-MT, 

residente e domiciliado na Rua Otávio Mangabeira, nº 38, Cohab Serrano, 

Guiratinga-MT, atualmente segregado cautelarmente na cadeia pública de 

Rondonópolis-MT, do delito previsto no art. 33, com a causa de aumento 

de pena prevista no art. 40, inciso VI, da Lei n° 11.343/2006.ABSOLVER o 

acusado GUILHERME MOREIRA DE OLIVEIRA, mais conhecido por 

“Frangão”, brasileiro, solteiro, nascido ao dia 30/03/1998, filho de Benedito 

Agapito de Oliveira e Eleuza Moreira Novais, portador do CPF nº 

051.063.471-06 e RG nº 25003590-8 SSP-MT, residente e domiciliado na 

Rua Otávio Mangabeira, nº 38, Cohab Serrano, Guiratinga-MT, atualmente 

segregado cautelarmente na cadeia pública de Rondonópolis-MT, do delito 

previsto no art. 35, da Lei n° 11.343/2006, com fulcro no art. 386, VII, do 

CPP, por não existir prova suficiente nos autos para a condenação.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000069-94.2018.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEIA ANA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMO Vossa Senhoria para AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA designada para 

o dia 16/10/2018, às 13:00 horas. Devido à dificuldade deste juízo em 

intimar pessoalmente a parte autora, em virtude de seu endereço se dar 

em zona rural em outro município, Vossa Senhoria deverá notificá-la da 

data da realização desse evento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010157-09.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

MILENA OLMEDO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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)

 

Autos n° 8010157-09.2017.8.11.0036 Decisão. Vistos etc. Cumpridas 

todas as formalidades, RECEBO o recurso retro, no seu efeito devolutivo e 

suspensivo. INTIME-SE a parte apelada para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, apresentem suas contrarrazões. Esgotado o prazo supra, com ou 

sem a manifestação da parte e caso o apelado não interpuser apelação 

adesiva, REMETAM-SE os autos a Egrégia Turma Recursal do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, com as nossas homenagens. 

Intimem-se. Cumpra-se Expeça-se o necessário. Às providências. 

Guiratinga/MT, 09 de julho de 2018. Aroldo Jose Zonta Burgarelli Juiz de 

Direito

Comarca de Itiquira

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 41537 Nr: 2174-93.2015.811.0027

 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: ZOOTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS 

AGROPECUÁRIOS LTDA, João Antonio Fagundes Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A A Janjacomo Comércio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, nos termos do art. 701 do Código de Processo Civil, 

ACOLHO integralmente a pretensão deduzida na inicial e JULGO totalmente 

PROCEDENTE o pedido feito pelo autor, CONSTITUINDO, de pleno direito, o 

título executivo judicial no valor constate na inicial, CONVERTENDO o 

mandado inicial em mandado executivo.CONDENO a parte demandada ao 

pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios 

que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85 do 

CPC. P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 48303 Nr: 683-80.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Liv Admissão de Assoc do 

Sul de Mato Grosso Sicred Sul

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO PEREIRA, Carlos Eduardo Rubio Sartori, 

Lucimaria Garcia da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Conforme se depreende dos autos às fls. 102, a parte Exequente informa 

o recebimento do valor requerido na exordial, e por consequência, requer 

a extinção da presente execução.

Com efeito, o art. 924, inciso II, e 925, ambos do NCPC, preceitua:

Art. 924. Extingue-se a execução quando: II - a obrigação for satisfeita 

(...)

Art. 925. A extinção só produz efeito quando declarada por sentença.

Diante do exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do 

mérito, nos termos do art. 924, inciso II c/c 925, ambos do Código de 

Processo Civil.

Sem custas.

Publique-se. Cumpra-se.

pós as anotações de praxe, arquivem-se os autos.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 57986 Nr: 1569-45.2018.811.0027

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIO DE SOUZA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO 

MATO GROSSO - POSTO FISCAL BENEDITO DE SOUZA CORBERLINO, 

Nelson de Souza Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON ROBERTO DANIEL - 

OAB:293376

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fulcro no artigo 10 da Lei 12.016/2009 c/c artigo 330, 

inciso II, do Código de Processo Civil, INDEFIRO o processamento da 

petição inicial, ante a falta de legitimidade ativa do impetrante, por 

consequência, JULGO EXTINTO o presente processo, SEM RESOLUÇÃO 
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DO MÉRITO, nos termos artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 50600 Nr: 1905-83.2017.811.0027

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Nunes Camargo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON CORDEIRO SILVA - 

OAB:11163A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ao requerente para impugnar a contestação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 36297 Nr: 2070-38.2014.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Uilian Campos Mota, Walisson Aparecido de 

Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR DIAS DA SILVA - 

OAB:20637/O

 Vistos etc.

 Tendo em vista que este Magistrado responde cumulativamente por esta 

Comarca e pela Comarca de Pedra Preta, verifico a necessidade de 

redesignação da audiência para adequação da pauta.

Assim sendo, redesigno a audiência para o dia 07 de agosto de 2018, às 

13h45min.

Intimem-se as partes conforme determinado nos autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

De Pedra Preta-MT para Itiquira-MT, 27 de abril de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54645 Nr: 4511-84.2017.811.0027

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSÉ GARCIA GALERIANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Inss - Instituto Nacional de Seguridade Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA SOCORRO ESTOLANO 

MACIEL - OAB:2327

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 056/2007-CGJ, que 

dispõe sobre o cumprimento de atos ordinários pelos Gestores das Varas 

Cíveis do Estado de Mato Grosso, bem como a ausência de conciliador 

credenciado nesta comarca, redesigno audiência para tentativa de 

Conciliação para o dia 24/09/2018, às 13h. Impulsiono os autos ao setor de 

expedição de documentos para citação/intimação da parte requerida e 

intimação da parte autora, bem como para integral cumprimento do 

despacho judicial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54260 Nr: 4120-32.2017.811.0027

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mercedes Marques Pinheiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Inss - Instituto Nacional de Seguridade Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA SOCORRO ESTOLANO 

MACIEL - OAB:2327

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 056/2007-CGJ, que 

dispõe sobre o cumprimento de atos ordinários pelos Gestores das Varas 

Cíveis do Estado de Mato Grosso, bem como a ausência de conciliador 

credenciado nesta comarca, redesigno audiência para tentativa de 

Conciliação para o dia 24/09/2018, às 13h40. Impulsiono os autos ao setor 

de expedição de documentos para citação/intimação da parte requerida e 

intimação da parte autora, bem como para integral cumprimento do 

despacho judicial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54247 Nr: 4105-63.2017.811.0027

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose Osmar de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Inss - Instituto Nacional de Seguridade Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA SOCORRO ESTOLANO 

MACIEL - OAB:2327

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 056/2007-CGJ, que 

dispõe sobre o cumprimento de atos ordinários pelos Gestores das Varas 

Cíveis do Estado de Mato Grosso, bem como a ausência de conciliador 

credenciado nesta comarca, redesigno audiência para tentativa de 

Conciliação para o dia 24/09/2018, às 13h20. Impulsiono os autos ao setor 

de expedição de documentos para citação/intimação da parte requerida e 

intimação da parte autora, bem como para integral cumprimento do 

despacho judicial.

Comarca de Jauru

Juizado Especial Cível e Criminal

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000046-18.2018.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE JAURU (REQUERIDO)

Outros Interessados:

ADIANE LARISSA DE ALPINO CARRIJO (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DECISÃO Processo: 

1000046-18.2018.8.11.0047. REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, 

MUNICIPIO DE JAURU Vistos Trata-se de Ação Civil Pública de Obrigação 

de Fazer c/c Pedido de Tutela Antecipada, proposta pelo MINISTÉRIO 

PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, por seu agente signatário, 

agindo na tutela dos direitos indisponíveis de ADIANE LARISSA DE ALPINO 

CARRIJO, em face do ESTADO DE MATO GROSSO, do SECRETÁRIO 

ESTADUAL DE SAÚDE - João Batista Pereira da Silva - e, do MUNCÍPIO DE 

JAURU/MT, representado por seu prefeito Pedro Ferreira de Souza e pelo 

procurador Leôncio Pinheiro da Silva Neto, todos devidamente qualificados 

na peça vestibular. O requerente aduz que a substituída, ora paciente, é 

portadora da lesão denominada “lesão em alça de balde no menisco 

lateral” – CID M255 (dor articular), tendo sido submetida a 02 (duas) 

cirurgias, ambas no Hospital Metropolitano de Várzea Grande/MT, pelo 

SUS, no entanto, percebe que o problema se agravou, eis que o joelho fica 

estralando e sente dor como se o joelho tivesse saído do lugar. Por fim, 

requereu a antecipação da tutela provisória de urgência para que os 

requeridos sejam compelidos, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a 

providenciar os tratamentos, procedimentos, medicamentos, enfim, todo e 

qualquer insumo necessário para restabelecimento da saúde da assistida. 

Instruiu a inicial com documentos (id. n.º 13332228, 13332251, 13332269 e 

13332317). Determinou-se, previamente, a intimação do Gestor do Sistema 

Único de Saúde Estadual e Municipal, bem como a REMESSA de cópia 

integral do feito para análise do Núcleo de Apoio Técnico do Tribunal de 

Justiça deste Estado (id. n.º 13363193). O Gestor do Sistema Único de 

Saúde Municipal se manifestou através do documento id n.º 13637828. Por 

sua vez, o Estado de Mato Grosso apresentou sua contestação nos autos 
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(id. n.º 13985767). Aportou-se aos autos o parecer técnico do NAT (id. .º 

14387000). É o breve relato. Passo a análise da tutela antecipada. 

Inicialmente, RECEBO a inicial por estar em conformidade com os preceitos 

legais. Conforme relatado, pretende o substituto processual a obtenção de 

tratamento médico à substituída ADIANE LARISSA DE ALPINO CARRIJO, 

por ser portadora da lesão denominada “lesão em alça de balde no 

menisco lateral” – CID M255 (dor articular) e necessita de todo o 

necessário para o restabelecimento de sua saúde. Pois bem. É certo que 

os demandados estão obrigados a proporcionar assistência à saúde da 

Requerente, nos termos da previsão dos arts. 196 e seguintes da 

Constituição Federal, assim como da Lei n.º 8.080/90, posto que há 

ordenamento expresso, com atribuição de responsabilidade solidária aos 

entes federativos na promoção da saúde do cidadão brasileiro. Não 

obstante, no que diz respeito ao pedido de antecipação da tutela, para fins 

e efeitos de deferimento é indispensável a presença de pelo menos dois 

requisitos basilares: a verossimilhança do direito invocado e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso sub judice, 

depreende-se dos documentos acostados ao processo que a requerente 

apresenta enfermidade no joelho esquerdo e, em que pese ter sido 

submetida a 02 (duas) cirurgias, afirma que o problema se agravou. No 

entanto, não há nos autos indicação médica de nova intervenção 

cirúrgica, ou que ateste a urgência da tutela, de modo que deva ser 

antecipada ao contraditório, ou, ainda, que a demora no provimento possa 

trazer agravo à saúde da requerente ou risco de morte. Ademais, 

solicitado parecer junto ao Núcleo de Apoio Técnico - NAT, em seu 

pronunciamento (id. n.º 14387000), atestou que o procedimento requerido 

pela substituída trata-se de caso eletivo. Sendo assim, tal procedimento, 

diante dos inúmeros casos trazidos ao Judiciário, não pode ser 

considerado urgente, de maneira que não restou demonstrado 

satisfatoriamente o “periculum in mora”. Por outro giro, para que seja 

imposta a imediata realização de exame/cirurgia, é necessária a 

comprovação da negativa de atendimento pelo Poder Público ou a urgência 

do procedimento, sob pena de o Judiciário se transformar em mero 

trampolim para se pular fila de espera ou simplesmente para evitar o 

procedimento do pedido pelos canais competentes. Nesse sentido, trago à 

baila jurisprudência do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso: “RECURSO 

DE APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PROCEDIMENTO 

CIRÚRGICO - CARÁTER ELETIVO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO 

QUANTO À URGÊNCIA E NECESSIDADE - OBSERVÂNCIA DOS TRÂMITES 

LEGAIS PARA A AQUISIÇÃO - APELO DESPROVIDO - SENTENÇA 

MANTIDA. Tratando-se de cirurgia eletiva, faz-se necessária a 

comprovação da urgência e necessidade do atendimento prioritário, capaz 

de ensejar a preterição do direito daqueles que na mesma condição 

aguardam na fila a disponibilização do tratamento pretendido e se 

submetem aos critérios estabelecidos pelo órgão competente.” (Ap 

130519/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, 

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

22/11/2016, Publicado no DJE 19/12/2016)”. Nesse contexto, diante da 

ausência dos pressupostos autorizadores para a concessão da medida 

(art. 300, do Código de Processo Civil), INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA 

TUTELA. CITE-SE o requerido Município de Jauru/MT, para, no prazo legal 

(arts. 335 c/c 183 do CPC), oferecer CONTESTAÇÃO aos pedidos iniciais, 

fazendo constar as advertências legais do art. 344, do CPC. Se houver na 

contestação alegação de quaisquer das matérias enumeradas no art. 337 

do CPC, ou juntada de documentos, ou, ainda, havendo proposta de 

transação, DÊ-SE vista à parte autora para se manifestar no prazo de 15 

(quinze) dias úteis. Transcorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE, após 

VOLVAM-ME os autos conclusos. Por fim, DEIXO de designar sessão de 

tentativa de mediação/conciliação na forma preconizada no art. 334 do 

CPC, em razão da manifestação da Procuradoria Geral do Estado de Mato 

Grosso no ofício circular 003/GPG/PGE/2016, evitando, assim, o 

prolongamento excessivo do feito. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 

Jauru/MT, 27 de julho de 2018. Angela Maria Janczeski Góes Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000067-91.2018.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DE MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA GRACIELA CORREA BENTO OAB - MT0017873A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO JUSTINO DE SOUZA ARAUJO (REQUERIDO)

VALFLEX COLCHOES LTDA - ME (REQUERIDO)

JURANDIR LEONIDAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DECISÃO Processo: 

1000067-91.2018.8.11.0047. REQUERENTE: JOAO BATISTA DE MIRANDA 

REQUERIDO: VALFLEX COLCHOES LTDA - ME, JURANDIR LEONIDAS, 

JOAO JUSTINO DE SOUZA ARAUJO Visto. Trata-se de Ação para 

Cancelamento dos Efeitos do Protesto c/c Declaratória de Inexigibilidade de 

Títulos Executivos com Tutela de Urgência e Indenização por Danos 

Morais, proposta por JOÃO BATISTA DE MIRANDA em face da empresa 

KENKO FUJI COLCHÕES TERAPEUTICOS TELEFÔNICA, do Sr. JURANDIR 

LEONIDAS e Sr. JOÃO JUSTINO DE SOUZA ARAÚJO, todos devidamente 

qualificados nos autos. Em síntese, o reclamante aduz que recentemente 

tentou efetuar compra a crédito, sendo surpreendido pela negativa do 

estabelecimento comercial, em razão de anotação junto ao SCP/Serasa. 

Esclarece que a anotação restritiva foi realizada pela Empresa requerida, 

o que lhe causou estranheza, pois a compra efetuada teria sido 

integralmente adimplida antes mesmo de seu vencimento. Informa que no 

mês de maio do corrente ano, o Sr. Jurandir Leonidas e o Sr. João Justino 

de Souza Araújo ofertaram ao reclamante um colchão terapêutico, no 

valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com pagamento a ser efetivado por 

boleto bancário com vencimento em 10/05/2018. No entanto, dias após a 

efetivação do negócio o reclamado, Sr. Jurandir Leonidas, entrou em 

contato telefônico com o Reclamante perguntando-lhe se haveria 

possibilidade de antecipar o pagamento, sendo-lhe ofertado um desconto 

no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) o que foi prontamente aceito. 

Assim, o reclamado, Sr. Jurandir Leonidas, solicitou que o dinheiro fosse 

entregue para o reclamado, Sr. João Justino de Souza Araújo, que, após a 

entrega do dinheiro, seria providenciada a baixa do boleto. Assevera que 

efetuou o pagamento na forma acordada, sendo informado pelo Sr. João 

Justino de Souza Araújo que o dinheiro seria repassado para a empresa e 

que nenhum boleto lhe seria enviado, todavia o boleto não foi cancelado e 

seu nome foi lançado no cadastro de inadimplentes em virtude da referida 

dívida. Ao final, requer a concessão liminar da tutela de urgência para que 

seja imediatamente retirado seu nome dos órgãos de proteção ao crédito, 

ainda, a citação dos reclamados, a inversão do ônus da prova, a 

procedência da ação para condenar, solidariamente, os reclamados ao 

pagamento de indenização a título de dano moral. Vieram os autos 

conclusos para deliberação. É o relatório. Fundamento e decido. Do 

Recebimento da Inicial Preenchidos aparentemente os requisitos, pois do 

pedido constaram, de forma simples e em linguagem acessível, o nome, a 

qualificação, o endereço das partes, os fatos e os fundamentos, o objeto 

e seu valor, RECEBO a petição inicial com seus documentos – art. 14 e ss. 

da Lei n. 9.099/95. Da Aplicação do CDC A situação delineada nos autos 

evidencia tratar-se de relação tipicamente de consumo, uma vez que 

presentes os requisitos subjetivos - consumidor e fornecedor – arts. 2º e 

3º da Lei n. 8.078/90 - e objetivos - produto e serviço – §§ 1º e 2º do art. 

3º dessa Lei. Ante a aplicabilidade do CDC, deve ser INVERTIDO O ÔNUS 

da prova, já que a hipossuficiência técnica e financeira da parte autora é 

presumida. É válido salientar que a inversão do ônus da prova é matéria 

de instrução, que em nada prejudica o direito do consumidor e, ainda, 

garante o devido processo legal, a ampla defesa, o contraditório e a 

isonomia, que deve valer tanto para a parte hipossuficiente quanto para o 

fornecedor, motivo pelo qual pode ser aplicada em qualquer fase do 

processo. Da Tutela de Urgência Inicialmente, acrescenta-se que é 

perfeitamente compatível a tutela provisória de urgência (cautelar ou 

antecipatória) nas ações que tramitam pelos Juizados Especiais Cíveis 

(Enunciado 26 do FONAJE), desde que presentes, naturalmente, os 

requisitos previstos no art. 300 do CPC. Após detida análise da inicial e 

dos documentos que a instrui, dessume-se não estar evidenciada a 

verossimilhança das alegações da parte autora, uma vez que, o 

reclamante não logrou êxito em comprovar suas alegações nesta fase 

processual. Diante do exposto, ausente um dos requisitos do art. 300, do 

CPC, INDEFIRO o pedido liminar. Com essas considerações, DETERMINO: 

1- DESIGNE-SE audiência de conciliação, de acordo com a pauta do 

Juizado Especial; 2- CITE-SE e INTIME-SE a parte reclamada, devendo 

constar a advertência de que não comparecendo à audiência designada, 

considerar-se-ão verdadeiras as alegações iniciais, e será proferido 

julgamento de plano (artigo 18, § 1º, da Lei 9.099/95); 3- Caso não haja 
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acordo, os requeridos terão prazo de 5 (cinco) dias, a contar da 

audiência, para apresentarem contestação, sob pena julgamento imediato 

– Enunciado n. 11 da Súmula da Turma Recursal Única deste Estado de 

Mato Grosso e Enunciado n.º 5 do Encontro de Juízes dos Juizados 

Especiais deste Estado de Mato Grosso; 4- O prazo para impugnar a 

contestação e os documentos nela acostados é de 5 (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; 5- 

INTIME-SE a parte autora para comparecer ao ato designado, advertindo-a 

de que o não comparecimento acarretará o arquivamento da presente 

ação, nos termos da Lei 9.099/95; 6 - Deverão as partes manifestar 

interesse na produção de provas orais em audiência de instrução, 

inclusive arrolando testemunhas. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 

Jauru/MT, 30 de julho de 2018. Angela Maria Janczeski Góes Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000062-69.2018.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

WALDIR LUIS GARCIA DE MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATYA REGINA NOVAK DE MOURA OAB - MT0015989A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DECISÃO Processo: 

1000062-69.2018.8.11.0047. REQUERENTE: WALDIR LUIS GARCIA DE 

MOURA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Visto. Trata-se de Ação 

para Declaração de Inexistência de Débito, c/c Repetição do Indébito, c/c 

Danos Morais, com Pedido Liminar, proposta por WALDIR LUIS GARCIA DE 

MOURA em face do BANCO BRADESCO S.A., ambos qualificados nos 

autos. Em síntese, a parte reclamante aduz que é tomadora dos serviços 

bancários prestados pela parte reclamada; que no dia 09/03/2018, foi 

surpreendida com desconto em sua conta corrente no valor de R$ 

5.743,85 (cinco mil setecentos e quarenta e três reais e oitenta e cinco 

centavos), sendo que, não havendo saldo suficiente para pagamento, o 

banco reclamado utilizou o “limite de crédito”, passando a cobrar juros 

sobre o valor. Esclarece que ao procurar a instituição financeira para 

apurar os fatos, foi informado pelo gerente que o valor descontado é 

referente a contrato de seguro de vida e previdência. Assim, asseverando 

que não havia adquirido o seguro, a parte reclamante requereu o 

cancelamento imediato e devolução do valor descontado, ao que lhe foi 

dito que entrariam em contato com seguradora e seriam adotadas as 

providências para restituição. Afirma que já possui seguro de vida e 

previdência firmado junto a parte reclamada, não havendo motivos para 

firmar outro seguro da mesma modalidade, bem como que tenteou de 

todas as formas a solução administrativa do impasse, não obtendo êxito. 

Ao final, requer a concessão liminar da tutela de urgência para que seja 

determinado à parte reclamada que se abstenha de efetuar descontos em 

sua conta corrente dos juros referentes à utilização do limite de crédito 

decorrente do desconto indevido, com aplicação de multa diária pelo 

descumprimento da decisão judicial, ainda, que seja determinada a citação 

da parte reclamada, a inversão do ônus da prova, a procedência da ação 

para que seja declarada a inexistência de contrato, a ilegalidade das 

cobranças efetivadas, com condenação à repetição do indébito, por valor 

igual ao dobro, e ao pagamento de indenização por dano moral. Vieram os 

autos conclusos para deliberação. É o relatório. Fundamento e decido. Do 

Recebimento da Inicial Preenchidos aparentemente os requisitos, pois do 

pedido constaram, de forma simples e em linguagem acessível, o nome, a 

qualificação, o endereço das partes, os fatos, os fundamentos, o objeto e 

seu valor, RECEBO a petição inicial com seus documentos – art. 14 e ss. 

da Lei n. 9.099/95. Da Aplicação do CDC A situação delineada nos autos 

evidencia tratar-se de relação tipicamente de consumo, uma vez que 

presentes os requisitos subjetivos - consumidor e fornecedor – arts. 2º e 

3º da Lei n. 8.078/90 - e objetivos - produto e serviço – §§ 1º e 2º do art. 

3º dessa Lei. Ante a aplicabilidade do CDC, deve ser INVERTIDO O ÔNUS 

da prova, já que a hipossuficiência técnica e financeira da parte autora é 

presumida. É válido salientar que a inversão do ônus da prova é matéria 

de instrução, que em nada prejudica o direito do consumidor e, ainda, 

garante o devido processo legal, a ampla defesa, o contraditório e a 

isonomia, que deve valer tanto para a parte hipossuficiente quanto para o 

fornecedor, motivo pelo qual pode ser aplicada em qualquer fase do 

processo. Da Tutela de Urgência Inicialmente, consigna-se que é 

perfeitamente compatível a tutela provisória de urgência (cautelar ou 

antecipatória) nas ações que tramitam pelos Juizados Especiais Cíveis 

(Enunciado 26 do FONAJE), desde que presentes, naturalmente, os 

requisitos previstos no art. 300 do CPC. Fixada essa premissa, 

observa-se que as alegações constantes da exordial detém plausibilidade, 

posto que a documentação acostada demonstra que houve desconto de 

numerário em conta corrente de titularidade da parte reclamante, no valor 

de R$ 5.743,85 (cinco mil setecentos e quarenta e três reais e oitenta e 

cinco centavos), no dia 09/03/2018, baseada em relação jurídica 

aparentemente inexistente (afirma-se isso com veemência no pedido) e, 

além disso, se fundam em prova pré-constituída verossímil, qual seja, 

extrato bancário acostado aos autos id. n.º 14158152. A situação narrada 

demanda tutela de urgência para amenizar os efeitos negativos, já que o 

desconto objeto da presente demanda vem acarretando a cobrança de 

juros pela utilização do “limite de crédito”, o que sem dúvidas gerará 

grandes prejuízos à parte reclamante. Ademais, o provimento de urgência 

tem caráter reversível (art. 300, § 3º, CPC), pois se consubstancia em 

mera suspensão provisória dos descontos mensais referentes aos juros 

devidos em razão da utilização do limite de crédito no valor de R$ 5.743,85 

(cinco mil, setecentos e quarenta e três reais e oitenta e cinco centavos) 

para pagamento do contrato que se alega inexistente, o que poderá 

perfeitamente ser alterado com a prolação da sentença de mérito, sem 

prejuízo para o polo passivo da demanda. Estão presentes, portanto, os 

três requisitos da tutela provisória de urgência, quais sejam, (a) a 

probabilidade de direito, (b) o risco ao resultado útil do processo (art. 300, 

caput, CPC) e (c) a necessária reversibilidade do provimento (CPC 300 § 

3º). Assim, presentes os requisitos do art. 300 do CPC, DEFIRO a 

ANTECIPAÇÃO da tutela de urgência, para determinar a SUSPENSÃO dos 

descontos mensais referentes aos juros devidos em razão da utilização 

do limite de crédito no valor de R$ 5.743,85 (cinco mil, setecentos e 

quarenta e três reais e oitenta e cinco centavos), em discussão nestes 

autos, para o que fixo prazo de 24h (vinte e quatro horas) a contar da 

intimação, sob pena de incidência de multa diária em caso de 

descumprimento, que fixo no valor de R$ 100,00 (cem reais) até o limite de 

R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a ser revertida em favor da parte 

reclamante. Por todo exposto, DETERMINO: 1- DESIGNE-SE audiência de 

conciliação, de acordo com a pauta do Juizado Especial; 2- CITE-SE e 

INTIME-SE a parte ré, devendo constar a advertência de que não 

comparecendo à audiência designada considerar-se-ão verdadeiras as 

alegações iniciais, e será proferido julgamento de plano (artigo 18, § 1º, da 

Lei 9.099/95); 3- Caso não haja acordo, o(s) requerido(os) tem o prazo de 

5 (cinco) dias, a contar da audiência, para apresentar(em) sua(s) 

contestação(ões), sob pena julgamento imediato – Enunciado n. 11 da 

Súmula da Turma Recursal Única deste Estado de Mato Grosso e 

Enunciado n.º 5 do Encontro de Juízes dos Juizados Especiais deste 

Estado de Mato Grosso. 4- O prazo para impugnar a contestação e os 

documentos acostados é de 5 (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. 5- INTIME-SE a parte autora 

para comparecer ao ato designado, devendo ser advertida de que o não 

comparecimento acarretará o arquivamento da presente ação, nos termos 

da Lei 9.099/95; 6 – As partes deverão manifestar interesse na produção 

de provas orais em audiência de instrução, inclusive, arrolando 

testemunhas. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Jauru/MT, 30 de julho 

de 2018. Angela Maria Janczeski Góes Juíza de Direito
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1000065-24.2018.8.11.0047. EXEQUENTE: CLAUDIA GRACIELA CORREA 

BENTO EXECUTADO: ESTADO DO MATO GROSSO, REPRESENTADO 

PELA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO MATO GROSSO Visto. 

Trata-se de Ação de Execução ajuizada em face do ESTADO DE MATO 

GROSSO, que tem por escopo o recebimento de créditos oriundos de 

honorários advocatícios arbitrados em razão de nomeação para patrocínio 

de interesses de pessoa hipossuficiente, ante a inexistência de 

Defensoria Pública nesta Comarca. Pois bem. O presente feito se submete 

ao rito procedimental e às regras estatuídas pela Lei n.º 12.153/2009, não 

se enquadrando em nenhuma das hipóteses de exceção previstas no § 

1°, do art. 2º da citada lei. A outro giro, nota-se que a Lei n.º 12.153/2009 

não traz regras específicas sobre a execução por quantia certa contra a 

Fazenda Pública, regrando somente a hipótese de cumprimento de 

sentença em seu artigo 13, sendo, neste caso, imperiosa a aplicação 

subsidiária do Código de Processo Civil e da Lei nº. 9.099/1995 nos termos 

do artigo 27 da Lei nº. 12.153/2009. Ademais, conforme Enunciado n.° 01 

da Fazenda Pública de Mato Grosso, aprovado no XIII Encontro em 

Cuiabá/MT, no âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública é permitida a 

dispensa de audiência de conciliação, desde que seja fixado o prazo de 

30 (trinta) dias para apresentação de defesa, seguindo-se o procedimento 

estabelecido no art. 730 e ss. do CPC/73 (Enunciado n.° 03 da Fazenda 

Pública de Mato Grosso, aprovado no XIII Encontro em Cuiabá/MT). Dessa 

forma, como já se encontra pacificado na jurisprudência do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que a certidão de crédito de 

honorários se trata de título executivo judicial (Ap 83349/2013, DES. JOSÉ 

ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 07/04/2015, Publicado no DJE 16/04/2015), a 

Fazenda Pública deverá ser intimada na forma do art. 535 do Código de 

Processo Civil/2015, e a parte exequente estará isenta do pagamento de 

custas processuais, nos moldes do art. 54, ‘caput’, da Lei nº. 9.099/1995. 

Diante de tais considerações, ACOLHO o pedido inicial, para o fim de 

DETERMINAR que a presente ação tramite sob o rito procedimental 

estatuído pela Lei nº. 12.153/2009, com a consequente, INTIMAÇÃO da 

Fazenda Pública do Estado do Mato Grosso para, querendo, no prazo de 

30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução. Decorrido o 

prazo para impugnação, fato que deverá ser certificado, HOMOLOGO, 

desde já, os cálculos apresentados na inicial e, nos termos do Provimento 

n.º 11/2017-CM, DETERMINO a remessa ao Departamento da Secretaria 

Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça 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 do 

cálculo, com fundamento no art. 4° do Provimento n.º 011/2017, 

DETERMINO a expedição e remessa do oficio requisitório, devidamente 

acompanhado dos documentos informados nos incisos do § 1° do referido 

artigo, para que a Fazenda Pública, no prazo de 60 (sessenta) dias, 

providencie seu efetivo pagamento (art. 5°, do Provimento n.º 011/2017). 

No mais, AGUARDE-SE o pagamento da requisição de pequeno valor. 

Havendo impugnação, CERTIFIQUE-SE a tempestividade e, REMETAM-ME 

os autos conclusos para deliberação. Saliento que antes da intimação da 

Fazenda Pública a parte exequente deverá ser INTIMADA, via DJE, para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, providencie a entrega do(s) título(s) que 

deu(deram) origem à presente execução, mediante termo de entrega que 

deverá ser juntado aos autos, em analogia ao Enunciado n.º 126 do 

Fonaje. Não havendo entrega do título, fato que deverá ser certificado nos 

autos, REMETAM-M E os autos para deliberação. INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Jauru/MT, 26 de julho de 2018. 

Angela Maria Janczeski Góes Juíza de Direito Vistos. Trata-se de Ação de 

Execução de Honorários advocatícios ajuizada em face do ESTADO DE 

MATO GROSSO, que tem por escopo o recebimento de créditos oriundos 

de honorários arbitrados em razão de nomeação para patrocínio de 

interesses de pessoas hipossuficientes, ante a inexistência de Defensoria 

Pública nesta Comarca. Pois bem, compulsando aos autos se verifica que 

o presente feito se submete ao rito procedimental e, as regras estatuídas 

pela Lei n.º 12.153/2009 não se enquadrando em nenhuma das hipóteses 

de exceção previstas no § 1°, do art. 2º da Lei. A outro giro, nota-se que a 

Lei n.º 12.153/2009 não traz regras específicas sobre a execução por 

quantia certa contra a Fazenda Pública, regrando somente a hipótese de 

cumprimento de sentença em seu artigo 13, sendo neste caso imperiosa a 

aplicação subsidiária do Código de Processo Civil e da Lei nº. 9.099/1995, 

nos termos do artigo 27, da Lei nº. 12.153/2009. Ademais, conforme se 

verifica no Enunciado n.° 01 da Fazenda Pública de Mato Grosso, 

aprovado no XIII Encontro em Cuiabá/MT, no âmbito do Juizado Especial da 

Fazenda Pública, se permite que seja dispensada a realização da 

audiência de conciliação, desde que seja fixado o prazo de 30 (trinta) dias 

para apresentar a defesa, seguindo-se o procedimento estabelecido no 

art. 730 e ss. do CPC/73 (Enunciado n.° 03 da Fazenda Pública de Mato 

Grosso, aprovado no XIII Encontro em Cuiabá/MT). Dessa forma, como já 

se encontra pacificado na jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso que a certidão de crédito de honorários se trata de 

título executivo judicial (Ap 83349/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, 

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

07/04/2015, Publicado no DJE 16/04/2015), entendo que a Fazenda Pública 

deverá ser intimada na forma do art. 535, do Código de Processo 

Civil/2015, bem como o exequente estará isenta do pagamento de custas 

processuais, nos moldes do art. 54, ‘caput’, da Lei nº. 9.099/1995. Diante 

de tais fundamentos, ACOLHO o pedido inicial, para o fim de DETERMINAR 

que a presente ação tramite sob o rito procedimental estatuído pela Lei nº. 

12.153/2009, com a consequente, INTIMAÇÃO da Fazenda Pública do 

Estado do Mato Grosso para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos 

próprios autos, impugnar a execução. Decorrido o prazo para 

impugnação, fato que deverá ser certificado, HOMOLOGO desde já os 

cálculos apresentados na inicial e, nos termos do Provimento n.º 

11/2017-CM, DETERMINO a remessa 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 do oficio 

requisitório, devidamente acompanhados dos documentos informados nos 

incisos do § 1°, do referido artigo para que, a Fazenda Pública, no prazo 

de 60 (sessenta) dias, providencie seu efetivo pagamento (art. 5°, do 

Provimento n.º 011/2017). No mais, AGUARDE-SE o pagamento da 

requisição de pequeno valor. Havendo impugnação, CERTIFIQUE-SE a sua 

tempestividade e, REMETAM-SE os autos conclusos para deliberação. 

Saliento que, antes da efetivação da intimação da Fazenda Pública, a parte 

exequente deverá ser INTIMADA, via DJE para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, providencie a entregar do(s) título(s) que deu(deram) origem a 

presente execução, mediante termo de entrega que, deverá ser juntado 

nos autos, fazendo analogia ao Enunciado n.º 126 do Fonaje. Não 

havendo a entrega do título, fato que deverá ser certificado nos autos, 

REMETAM-SE os autos para deliberação. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Jauru/MT, 26 de julho de 2018. Angela Maria 

Janczeski Góes Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DECISÃO Processo: 

1000066-09.2018.8.11.0047. EXEQUENTE: GILMAR ALVES FERREIRA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Visto. Trata-se de Ação de 

Execução ajuizada em face do ESTADO DE MATO GROSSO, que tem por 

escopo o recebimento de créditos oriundos de honorários advocatícios 

arbitrados em razão de nomeação para patrocínio de interesses de 

pessoa hipossuficiente, ante a inexistência de Defensoria Pública nesta 

Comarca. Pois bem. O presente feito se submete ao rito procedimental e 

às regras estatuídas pela Lei n.º 12.153/2009, não se enquadrando em 

nenhuma das hipóteses de exceção previstas no § 1°, do art. 2º da citada 

lei. A outro giro, nota-se que a Lei n.º 12.153/2009 não traz regras 

específicas sobre a execução por quantia certa contra a Fazenda Pública, 

regrando somente a hipótese de cumprimento de sentença em seu artigo 

13, sendo, neste caso, imperiosa a aplicação subsidiária do Código de 

Processo Civil e da Lei nº. 9.099/1995 nos termos do artigo 27 da Lei nº. 

12.153/2009. Ademais, conforme Enunciado n.° 01 da Fazenda Pública de 

Mato Grosso, aprovado no XIII Encontro em Cuiabá/MT, no âmbito do 

Juizado Especial da Fazenda Pública é permitida a dispensa de audiência 
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de conciliação, desde que seja fixado o prazo de 30 (trinta) dias para 

apresentação de defesa, seguindo-se o procedimento estabelecido no art. 

730 e ss. do CPC/73 (Enunciado n.° 03 da Fazenda Pública de Mato 

Grosso, aprovado no XIII Encontro em Cuiabá/MT). Dessa forma, como já 

se encontra pacificado na jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso que a certidão de crédito de honorários se trata de 

título executivo judicial (Ap 83349/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, 

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

07/04/2015, Publicado no DJE 16/04/2015), a Fazenda Pública deverá ser 

intimada na forma do art. 535 do Código de Processo Civil/2015, e a parte 

exequente estará isenta do pagamento de custas processuais, nos 

moldes do art. 54, ‘caput’, da Lei nº. 9.099/1995. Diante de tais 

considerações, ACOLHO o pedido inicial, para o fim de DETERMINAR que a 

presente ação tramite sob o rito procedimental estatuído pela Lei nº. 

12.153/2009, com a consequente, INTIMAÇÃO da Fazenda Pública do 

Estado do Mato Grosso para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos 

próprios autos, impugnar a execução. Decorrido o prazo para 

impugnação, fato que deverá ser certificado, HOMOLOGO, desde já, os 

cálculos apresentados na inicial e, nos termos do Provimento n.º 

11/2017-CM, DETERMINO a remessa ao Departamento da Secretaria 

Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça 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 do 

cálculo, com fundamento no art. 4° do Provimento n.º 011/2017, 

DETERMINO a expedição e remessa do oficio requisitório, devidamente 

acompanhado dos documentos informados nos incisos do § 1° do referido 

artigo, para que a Fazenda Pública, no prazo de 60 (sessenta) dias, 

providencie seu efetivo pagamento (art. 5°, do Provimento n.º 011/2017). 

No mais, AGUARDE-SE o pagamento da requisição de pequeno valor. 

Havendo impugnação, CERTIFIQUE-SE a tempestividade e, REMETAM-ME 

os autos conclusos para deliberação. Saliento que antes da intimação da 

Fazenda Pública a parte exequente deverá ser INTIMADA, via DJE, para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, providencie a entrega do(s) título(s) que 

deu(deram) origem à presente execução, mediante termo de entrega que 

deverá ser juntado aos autos, em analogia ao Enunciado n.º 126 do 

Fonaje. Não havendo entrega do título, fato que deverá ser certificado nos 

autos, REMETAM-M E os autos para deliberação. INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Jauru/MT, 30 de julho de 2018. 

Angela Maria Janczeski Góes Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DECISÃO Processo: 

1000057-47.2018.8.11.0047. REQUERENTE: JOEL GUILHERME CORREA 

REQUERIDO: NEO PLANT SUPLEMENTOS EIRELI - ME Visto. Trata-se de 

Ação Reclamatória c/c tutela de Urgência proposta por JOEL GUILHERME 

CORREA em face de NEOP PLANT SUPLEM EIRELI-ME, ambos qualificados 

nos autos. Em síntese, o Reclamante compareceu à Secretaria do Juizado 

Especial, informando que no mês de dezembro de 2017 viu na televisão a 

propaganda do produto ômega 3 que informava que não seria encontrado 

nas farmácias e que o frete para entrega seria grátis, não informando, 

porém, o valor do produto. Aduz que, por impulso, entrou em contato com 

a empresa, porém não foi atendido. No entanto, a parte reclamada 

retornou o contado e, então, realizaram a transação, porém, ressalta que 

só teve conhecimento do valor dos produtos após o recebimento da caixa 

enviada pelo correio, que continha no seu interior 06 (seis) boletos, no 

valor de R$ 147,00 (cento e quarenta e sete reais), bem como 06 (seis) 

frascos do produto. Assevera que, assustado com o valor dos produtos, 

dirigiu-se a uma farmácia da cidade e constatou que o referido produto é 

facilmente encontrado e por um preço bem mais acessível, motivo pelo 

qual tentou, por várias vezes, entrar em contato com a Reclamada para 

efetuar a devolução dos produtos. Relata que é trabalhador braçal 

(diarista) e responsável pelo sustento da família; que devido à falta de 

trabalho, ficou impossibilitado de pagar os boletos e a empresa reclamada, 

após o vencimento do primeiro boleto, protestou o título. Ao final, requer a 

concessão liminar da tutela de urgência para o fim de que seja declarada a 

inexistência da dívida, com cancelamento do protesto e advertência à 

Reclamada para não inserir seu nome nos serviços de proteção ao 

crédito, ainda, a citação da parte reclamada para comparece à audiência 

de conciliação a ser designada. Vieram os autos conclusos para 

deliberação. É o relatório. Fundamento e decido. Do Recebimento da Inicial 

Preenchidos aparentemente os requisitos, pois do pedido constaram, de 

forma simples e em linguagem acessível, o nome, a qualificação, o 

endereço das partes, os fatos, os fundamentos, o objeto e seu valor, 

RECEBO a petição inicial com seus documentos – art. 14 e ss. da Lei n. 

9.099/95. Da Tutela de Urgência Inicialmente, consigna-se que é 

perfeitamente compatível a tutela provisória de urgência (cautelar ou 

antecipatória) nas ações que tramitam pelos Juizados Especiais Cíveis 

(Enunciado 26 do FONAJE), desde que presentes, naturalmente, os 

requisitos previstos no art. 300 do CPC. Após detida análise da inicial e 

seus documentos, depreende-se que a concessão da tutela de urgência, 

nos moldes requeridos, não poderá ser concedida ante a ausência de 

verossimilhança das alegações neste momento processual, devendo ser 

objeto de prova, bem como do perigo de irreversibilidade dos efeitos da 

decisão, nos termos do § 3°, do art. 300, do CPC. Diante do exposto, 

ausente um dos requisitos do art. 300 do CPC e havendo risco de 

irreversibilidade da decisão, INDEFIRO o pedido liminar. Com essas 

considerações, DETERMINO: 1- DESIGNE-SE audiência de conciliação, de 

acordo com a pauta do Juizado Especial; 2- CITE-SE e INTIME-SE a parte 

ré, devendo constar a advertência de que não comparecendo à audiência 

designada considerar-se-ão verdadeiras as alegações iniciais, e será 

proferido julgamento de plano (artigo 18, § 1º, da Lei 9.099/95); 3- Caso 

não haja acordo, o(s) requerido(os) tem o prazo de 5 (cinco) dias, a 

contar da audiência, para apresentar(em) sua(s) contestação(ões), sob 

pena julgamento imediato – Enunciado n. 11 da Súmula da Turma Recursal 

Única deste Estado de Mato Grosso e Enunciado n.º 5 do Encontro de 

Juízes dos Juizados Especiais deste Estado de Mato Grosso. 4- O prazo 

para impugnar a contestação e os documentos acostados é de 5 (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. 5- INTIME-SE a parte autora para comparecer ao ato designado, 

devendo ser advertida de que o não comparecimento acarretará o 

arquivamento da presente ação, nos moldes da Lei 9.099/95; 6 – As 

partes deverão manifestar interesse na produção de provas orais em 

audiência de instrução, inclusive, arrolando testemunhas. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Jauru/MT, 30 de julho de 2017. Angela Maria 

Janczeski Góes Juíza de Direito

Comarca de Juscimeira

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 39147 Nr: 2623-17.2017.811.0048

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE DA SILVA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO CARVALHO DO 

NASCIMENTO - OAB:13547

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTA BEATRIZ DO 

NASCIMENTO - OAB:20732/A

 Nos termos da legislação vigente, Provimento n.º 56/2007-CGJ e Ordem 

de Serviço n.º 02/2013J, abro vista dos autos à parte autora para 

impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 43201 Nr: 884-72.2018.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALDENIR PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASFENORTE – ASSOC. DE SERV. DE 
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EMPRESAS PUBLICAS E PRIVADAS DO CENTRO NORTE MINEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 3. ANTE O EXPOSTO, defiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela 

formulado pela parte autora, para determinar, o que faço para determinar a 

retirada do seu nome dos cadastros de proteção de crédito (digo a 

respeito do objeto da presente ação), no prazo de 5 (cinco) dias, sob 

pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais).4. Outrossim é dever do 

magistrado promover os meios necessários para que as partes cheguem 

a um acordo (STJ – Resp. nº 242.322-SP).Com efeito, segundo Dinamarco, 

“a valorização dos meios alternativos de solução dos conflitos é uma linha 

bem definida entre as ondas renovatórias do processo civil moderno e 

hoje a tentativa de conciliar está incluída, pela própria Reforma, entre os 

deveres fundamentais do juiz” (Instituições de Direito Processual Civil, 

Malheiros, Vol. III, 2001, p. 635)”.5. Assim, dado a possibilidade de 

resolução da lide pelas próprias partes, designo audiência de conciliação 

para o dia 13/08/2018, às 14h30min (horário oficial de Cuiabá-MT), nos 

termos do artigo 334 do Código de Processo Civil, a qual será realizada 

pela Conciliadora com atribuição nesta Comarca, conforme Provimento n. 

15/2016-CM. Assim, proceda o(a) Sr(a). Gestor(a) com o necessário.6. 

Cite-se a parte requerida e intime-se ela e a parte autora a fim de 

comparecerem à audiência, acompanhados de seus(uas) Advogados(as). 

Em não havendo acordo, o prazo para contestar será de 15 (quinze) dias, 

contados a partir da data de audiência de conciliação, nos termos do 

artigo 335 do Código de Processo Civil.7. Intime-se a parte autora 

pessoalmente, bem como dê ciência à Defensora Pública, com atribuição 

nesta Comarca.8. Intimem-se. Expeça-se o necessário, inclusive carta 

precatória, se o caso. Prazo: 20 (vinte) dias.9. Cumpra-se.Juscimeira-MT, 

05 de junho de 2018.Alcindo Peres da RosaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 2764 Nr: 586-08.2003.811.0048

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ROBERTO SILVA COIMBRA, NIZETE 

OLIVEIRA FRANCO SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO CARLOS TAVARES DE 

MELLO - OAB:5026 MT, EDUARDO ALVES MARÇAL - OAB:13.311, 

MARCELO ALVES PUGA - OAB:5058

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 a parte 

autora a manifestar nos autos, tendo em vista todos os alvarás foram 

pagos, no prazo de 05 (cinco) dias..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 2025 Nr: 334-39.2002.811.0048

 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: TELEVISÃO CENTRO AMÉRICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AASIM - ASSESSORIA, SERVIÇO, 

INFORMÁTICA E MARKENTING LTDA, ANTÔNIO APARECIDO GONSALES, 

ESPÓLIO DE ROSELY DE CÁSSIA LIMA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO FERNANDO MANCINI - 

OAB:1581, ELAINE FERREIRA SANTOS MANCINI - OAB:2915, 

JOSYNÁLIA BARBARA AMORIM DE ALMEIDA - OAB:10.676/MT, 

VÂNIA CLEIA SOUZA LOPES - OAB:6891

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELIA MARIA B. M. DE DEUS 

- OAB:2124, ELIZETE MORALES BEZERRA - OAB:5234

 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 a parte 

autora a se manifestar quando a certidão de decurso de prazo da 

intimação do requerido por edital, no prazo de 05 (cinco) dias..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 21958 Nr: 1125-56.2012.811.0048

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDJAIME FERREIRA DA SILVA & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMÁZ - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

1. Defiro o pedido retro, para que seja suspenso o andamento do presente 

feito pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias.

2. Após o decurso do prazo, certifique-se e faça conclusos.

3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Comarca de Matupá

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 71340 Nr: 3336-94.2017.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wislane Alves Santana Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Matupá/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA DE FREITAS ROSA - 

OAB:9.028-B/MT, LUCIOLA MORESCHI PASSANELI - OAB:21371/O, 

MELISSA SARZI SARTORI AZEVEDO - OAB:7914

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEBER KOCHHANN - 

OAB:7678/O

 Código nº 71340

Processo nº 3336-94.2017.811.0111

Vistos em correição.

Processo em ordem.

Tendo em vista que a parte requerida foi citada, aguarde-se o prazo para 

apresentação de contestação.

Com a juntada da contestação, intime-se a parte requerente para, 

querendo, apresentar impugnação à contestação, no prazo legal.

Decorrido o prazo, certifique-se.

Após, conclusos para deliberação.

CUMPRA-SE.

 Matupá/MT, 05 de junho de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 71339 Nr: 3335-12.2017.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILENE LOPES VASCONCELOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Matupá/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA DE FREITAS ROSA - 

OAB:9.028-B/MT, LUCIOLA MORESCHI PASSANELI - OAB:21371/O, 

MELISSA SARZI SARTORI AZEVEDO - OAB:7914

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEBER KOCHHANN - 

OAB:7678/O

 Código nº 71339

Processo nº 3335-12.2017.811.0111

Vistos em correição.

Processo em ordem.

Tendo em vista que a parte requerida foi citada, aguarde-se o prazo para 

apresentação de contestação.

Com a juntada da contestação, intime-se a parte requerente para, 

querendo, apresentar impugnação à contestação, no prazo legal.

Decorrido o prazo, certifique-se.

Após, conclusos para deliberação.

CUMPRA-SE.

 Matupá/MT, 05 de junho de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal
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Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000121-59.2018.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE DOMICIANO PRUDENCIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (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)

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO RECLAMANTE DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA O DIA 22/08/2018 ÀS 13 HORAS, 

DEVENDO COMPARECER JUNTAMENTE COM O RECLAMANTE NA 

REFERIDA AUDIÊNCIA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000134-58.2018.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELE ANTUNES DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELYDEVANE OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT17759/O-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO RECLAMANTE DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA O DIA 05/09/2018 ÀS 13 HORAS, 

DEVENDO COMPARECER JUNTAMENTE COM O RECLAMANTE NA 

REFERIDA AUDIÊNCIA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000135-43.2018.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

JULIA RIBEIRO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELYDEVANE OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT17759/O-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO RECLAMANTE DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA O DIA 05/09/2018 ÀS 13:30 HORAS, 

DEVENDO COMPARECER JUNTAMENTE COM O RECLAMANTE NA 

REFERIDA AUDIÊNCIA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000136-28.2018.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

DIANE CHELY SANTOS TAVARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELYDEVANE OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT17759/O-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DO(A) RECLAMANTE DA AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA O DIA 05/09/2018 ÀS 14 HORAS, 

DEVENDO COMPARECER JUNTAMENTE COM O RECLAMANTE NA 

REFERIDA AUDIÊNCIA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000137-13.2018.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

MACIEL ARAUJO COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELYDEVANE OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT17759/O-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DO(A) RECLAMANTE DA AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA O DIA 05/09/2018 ÀS 14:30 HORAS, 

DEVENDO COMPARECER JUNTAMENTE COM O RECLAMANTE NA 

REFERIDA AUDIÊNCIA

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000005-53.2018.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT0012952A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DO(A) RECLAMADO(A) DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA O DIA 05/09/2018 ÀS 

13;10 HORAS, DEVENDO COMPARECER JUNTAMENTE COM O(A) 

RECLAMADO(A) NA REFERIDA AUDIÊNCIA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000005-53.2018.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT0012952A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DO(A) RECLAMANTE DA AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA O DIA 05/09/2018 ÀS 13:10 HORAS, 

DEVENDO COMPARECER JUNTAMENTE COM O RECLAMANTE NA 

REFERIDA AUDIÊNCIA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000140-65.2018.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA MARTINS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA JULIETA SANTOS ZALEVSKI OAB - MT24152/O (ADVOGADO)

ROMUALDO JOSE ZALEVSKI OAB - MT0012292A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DO(A) RECLAMANTE DA AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA O DIA 12/09/2018 ÀS 13 HORAS, 

DEVENDO COMPARECER JUNTAMENTE COM O RECLAMANTE NA 

REFERIDA AUDIÊNCIA.

Comarca de Nobres

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 40407 Nr: 2001-02.2011.811.0030

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wilson Rodrigues Fontelli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilberto José Zaffari

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cláudio Barbosa de Lima - 

OAB:7690/MT, Roseni Aparecida Farinácio - OAB:4747

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hugo Leonardo Garcia de 

Aquino - OAB:MT - 7.691

 Processo n. 2001-02.2011.811.0030

Cód. 40407

DESPACHO

Vistos, etc.

Cumpra-se, integralmente, a sentença proferida nos autos.
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RICARDO NICOLINO DE CASTRO

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 40181 Nr: 1904-02.2011.811.0030

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wilson Rodrigues Fontelli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilberto José Zaffari

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cláudio Barbosa de Lima - 

OAB:7690/MT, Roseni Aparecida Farinácio - OAB:4747

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hugo Leonardo Garcia de 

Aquino - OAB:MT - 7.691

 Processo n. 1904-02.2011.811.0030

Cód. 40181

DESPACHO

Vistos, etc.

Cumpra-se, integralmente, a sentença proferida nos autos.

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 22058 Nr: 637-92.2011.811.0030

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilberto José Zaffari, Ivanete Grandi Zaffari

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilson Rodrigues Fontelli e Outros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hugo Leonardo Garcia de 

Aquino - OAB:MT - 7.691

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roseni Aparecida Farinácio - 

OAB:4747

 Processo n. 637-92.2011.811.0030

Cód. 22058

DESPACHO

Vistos, etc.

Cumpra-se, integralmente, a decisão retro.

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

Juiz de Direito em Substituição Legal

 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

 Processo n. 1627-15.2013.811.0030

Cód. 43558

DESPACHO

Vistos, etc.

 Considerando que este magistrado é titular da comarca de Rosário 

Oeste/MT e responde em substituição por esta comarca de Nobres/MT;

 Considerando que além da cumulação, este magistrado foi designado 

como Juiz eleitoral na Comarca de Rosário Oeste/MT;

Considerando que, possivelmente, a Magistrada titular desta comarca 

retornará no mês de outubro deste ano;

 Considerando que em razão da necessidade de se priorizar os processo 

de réus presos e urgências legais, cancelo a audiência designada e 

determino que o processo permaneça na secretaria do juízo aguardando 

disponibilidade de pauta ou o retorno da magistrada titular.

 Destaco que não é possível designar nova data, haja vista a 

impossibilidade de agendamento de audiência, no Sistema Apolo, nos 

termos do art. 1.198 da CNGC/MT, para período posterior a 180 (cento e 

oitenta) dias.

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.: 43732 Nr: 1825-52.2013.811.0030

 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: Marta Ortega Pinto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Detran - Departamento Estadual de Transito de 

Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane da Silva Campos - 

OAB:MT - 15.097/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIO LUCIO FRANCO 

PEDROSA - OAB:5746

 Processo n. 1825-52.2013.811.0030

Cód. 43732

DESPACHO

Vistos, etc.

 Considerando que este magistrado é titular da comarca de Rosário 

Oeste/MT e responde em substituição por esta comarca de Nobres/MT;

 Considerando que além da cumulação, este magistrado foi designado 

como Juiz eleitoral na Comarca de Rosário Oeste/MT.

Considerando que em razão da necessidade de se priorizar os processo 

de réus presos e urgências legais, determino o cancelamento da audiência 

anteriormente designada.

 Ante a impossibilidade de agendamento de audiência, no Sistema Apolo, 

nos termos do art. 1.198 da CNGC/MT, para período posterior a 180 (cento 

e oitenta) dias, determino que o processo permaneça na secretaria do 

juízo aguardando disponibilidade de pauta ou o retorno da Magistrada 

titular.

 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.: 13313 Nr: 1329-67.2006.811.0030

 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: Neiva Páscoa Roman, Juliano Alberto Roman, Marcelo 

Luiz Roman

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anizio dos Anjos Prado, Maurozinho Sebastião 

Prado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edno de França Barreto - 

OAB:10274, Valdecir Errera - OAB:N. 3.365-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso Bonini - OAB:15297-SP, 

Hernani Zanin - OAB:11770/MT, Lelio Teixeira Coelho - 

OAB:30236-RJ, Marcelo Joventino Coelho - OAB:911.093-RJ

 IV – DA CONCLUSÃO JUDICIAL DO LAUDO Analisando com vagar a 

documentação carreada aos autos, bem como o laudo apresentado pelo 

perito e as impugnações, conclui-se que o laudo de fls. 1454/1479 deve 

ser homologado.O laudo apresentado pelo perito indicou, à fl. 1457, a 

origem do imóvel objeto do litígio, isto é, os marcos descritos na matrícula 

de fl. 1482.Neste ponto, é possível visualizar com clareza o bem, à fl. 

1459, bem como os seus marcos, às fls. 1473/1478.De fato, conclui-se 

que o bem descrito na matrícula de n. 498 está incluído na área 

pertencente aos exequentes, já que a matrícula originária (7707) não 

indica o perímetro do imóvel até a data de 19.10.2006, isto é 04 (quatro) 

dias antes do ajuizamento desta ação.Em relação as alegações de que 

não foi respeitado os marcos do imóvel do Sr. Teotônio José e que os 

exequentes não possuem mais a integral propriedade do imóvel, constato 

que tais alegações não possuem o condão de anular o laudo, já que são 

terceiros que não compõem a relação processual. Ademais, o objeto da 

presente execução é o cumprimento de sentença que determinou a 

reintegração da posse do imóvel e não estar-se-á discutindo a 

propriedade do bem. Assim, pelas razões expostas, homologo o laudo 

apresentado às fls. 1454/1479 e, determino a imediata reintegração do 

imóvel, em consonância com os limites estabelecidos no referido laudo. 
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Expeça-se mandado de reintegração de posse, que deverá ser cumprida 

com ponderação e moderação, por 02 (dois) oficiais de justiça. Fica desde 

já, e se for o caso, autorizado o reforço policial para a efetividade da 

medida e as prerrogativas do artigo 212 e seus parágrafos do CPC. Desde 

já fixo a multa diária, em caso de descumprimento desta decisão, no valor 

de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), limitada ao montante de R$ 200.000,00 

(duzentos mil reais).Certificada a reintegração de posse, venham os autos 

conclusos para extinção do processo. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo 

o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 40549 Nr: 330-07.2012.811.0030

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sidilson Simão de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Neiva Páscoa Roman

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Bonini - OAB:15297-SP, 

Hernani Zanin - OAB:11770/MT, PAULO ROBERTO DE ALMEIDA 

SANTOS FILHO - OAB:13685

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valdecir Errera - OAB:N. 

3.365-A

 Ante o exposto, nos termos do artigo 485, V do CPC, julgo extinto o 

presente feito, o que faço sem resolução de mérito, ante o 

reconhecimento da litispendência.Condeno o autor ao pagamento das 

custas e taxa judiciária. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com 

as baixas necessárias. P.R.I.Translade-se desta sentença aos autos de 

cód. 13313.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 64106 Nr: 1478-77.2017.811.0030

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Allianz Seguros S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Guilherme do Bonfim Blauth

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIANOTTI AMADOR MORAES 

GOMES - OAB:18216/O, ROBERTA NIGRO FRANCISCATTO - 

OAB:15249-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabriela Cocco Busanello - 

OAB:9770, Thiago Barreto Penteado Silvestre - OAB:MT0014894O

 Número do Processo: 478-77.2017.811.0030

Código: 64106

Despacho

Vistos etc.

 Considerando a ausência da testemunha a este ato, redesigno a 

audiência para o dia 28-09-2018, às 14:00 horas, saindo o advogado do 

requerente devidamente intimado.

 Ricardo Nicolino de Castro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 13617 Nr: 57-04.2007.811.0030

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRdCdMG-C

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Deluque Costa Pereira - 

OAB:8163

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nadja Barros Martins - 

OAB:MT - 21.491/O

 Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono o 

processo para que seja a parte exequente intimada para, no prazo legal, 

requerer o que entender de direito, nos moldes do determinado às fl. 102.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 60554 Nr: 4028-79.2016.811.0030

 AÇÃO: Procedimentos Investigatórios->Seção Infracional->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMdCP, GWVC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE NOBRES - MT

JUIZO DA VARA ÚNICA

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 4028-79.2016.811.0030 – Código 60554

ESPÉCIE: Procedimentos Investigatórios->Seção Infracional->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

PARTE REQUERENTE:

 PARTE REQUERIDA: J. M. da C. P. e G. W. V. C.

INTIMANDO(A, S): J. M. DA C. P. (Menor infrator), Cpf: 05849589198, Rg: 

2712.9306, Filiação: Carmelina Elpídia da Conceição e Décio Rodrigues 

Pereira, data de nascimento: 02/03/2001, brasileiro(a), natural de 

Nobres-MT, solteiro(a), menor, Endereço: Rua G, Quadra 01 -. Casa 11, 

Bairro: Jardim Paraná, Cidade: Nobres-MT, CEP: 78460000 e G. W. V. C. 

(Menor infrator), Cpf: 06267222179, Rg: 3.029.145-3, Filiação: Vanessa 

Natalia Vieira de Souza Carvalho da Cruz e Gilson Carvalho da Cruz, data 

de nascimento: 04/03/2000, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), 

marceneiro, Telefone (65) 9 9658-5989, Endereço: Rua José Vicente dos 

Santos -. Lote 13, Bairro: Jardim Paraná, Cidade: Nobres-MT, CEP: 

78460000.

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 25/11/2016

VALOR DA CAUSA: R$ 0,00

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DOS MENORES INFRATORES E DE SEUS 

REPRESENTANTES LEGAIS acima qualificados, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 SENTENÇA: Vistos em correição. Cuida-se de procedimento investigativo 

que visa a apuração de ato infracional praticado pelo adolescente J. M. da 

C. P. e G. W. V. C.. O MPE, às fls. 17/21, requereu homologação da 

remissão concedida aos adolescentes e aplicação de medida 

socioeducativa, ADVERTÊNCIA, como forma de exclusão do processo, 

com fundamento nos artigos 126, 180, inciso II e artigo 201, inciso I todos 

da Lai Federal n° 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente). É o 

relatório. Decido. Na dicção do parágrafo 1º, do artigo 186, da Lei n° 

8069/90, a autoridade judiciária entendendo adequada a remissão, poderá 

fazê-la como forma de extinção do processo. Observo que a conduta 

perpetrada pelo adolescente não se revestiu de gravidade extrema, de 

sorte que comportável a remissão. Por outro lado, a remissão pode vir 

acompanhada de aplicação de qualquer das medidas previstas em lei, 

exceto a colocação em regime de semiliberdade e internação (art. 127 da 

Lei n° 8.069/90). A medida socioeducativa, consiste em ADVERTIR o 

adolescente que a prática de atos infracionais desabona a sua conduta 

perante a sociedade, demonstrando ser uma pessoa com sentimentos que 

devem ser repreendidos, tais como a malvadez, prepotência, futilidade e a 

cobiça. Destaco que a continuidade na prática de atos infracionais levará 

o adolescente a ser criminoso contumaz e que o seu futuro poderá ser 

preso em penitenciarias. Nesta fase de sua vida o adolescente deve 

buscar se aprimorar, aproveitar os seus pais e a sua família, lutar para ter 

um futuro promissor através do estudo e do trabalho. Sendo reconhecido 

por sua honradez, honestidade, bondade e amor ao próximo. A medida ora 

aplicada, revela-se suficiente para desempenhar o papel de prevenção 

especial e geral, além de contribuir para a formação da personalidade do 

adolescente, ainda em formação. Dessa forma, acolho o parecer do 

membro do Ministério Público, levado a efeito às fls. 17/21 e ante o 

exposto, concedo remissão aos adolescentes como forma de extinção do 

processo, com fulcro no artigo 181, §1° da Lei 8.069/90 e nos termos do 

artigo 112 da mesma lei, e aplico aos adolescentes a medida 

socioeducativa de advertência. Intimem-se os adolescentes e seus 

representantes legais da presente sentença. Ciência ao MPE. Cumpridas 

as determinações acima, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Sabrina Andrade Galdino Rodrigues Juíza Substituta

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, Ruliane da Costa Olmo, 

digitei.

 Nobres - MT, 23 de julho de 2018.

Edelma Bruno Teixeira dos Anjos
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Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

Endereço do Fórum: Rua Alaor Soares de Souza, 550, Bairro: Jardim 

Parana, Cidade: Nobres-MT, CEP: 78.460-000, Telefone(s): (65) 

3376-1229, (65) 33761212

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 43266 Nr: 1289-41.2013.811.0030

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joilson Rodrigues Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria da Comarca de 

Nobres - MT. - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOILSON RODRIGUES SILVA, Cpf: 

04525621125, Rg: 2.198.978-8, Filiação: Evail Rodrigues e Gilberto dos 

Anjos Silva, data de nascimento: 06/02/1993, brasileiro(a), natural de 

Nobres-MT, solteiro(a), serviços gerais, Telefone 9651-2324. 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. Deverá o acusado se manifestar se pretende recorrer, 

preenchendo o termo de apelação.

Sentença: Logo, à vista da fundamentação expendida, JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia, e condeno ao réu Joilson 

Rodrigues Silva, “vulgo Pimpim”, devidamente qualificado nos autos, como 

incurso nas sanções previstas no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, o 

qual prevê pena de reclusão de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e 

pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (um mil e quinhentos) dias 

multa.Atento ao disposto no art. 42 da lei 11.343/06 e art. 68, caput, do 

mesmo diploma legal, passo à dosimetria da pena.a)Culpabilidade: normal à 

espécie;b)Antecedentes: não possui maus antecedentes;c)Conduta 

social: considerada normal;d)Personalidade do agente: não há elementos 

suficientes nos autos, nada tendo a valorar;e) Motivos: comuns à espécie; 

f) Circunstâncias: não são relevantes;g) Consequências: não foram 

graves;h)Comportamento da vítima: a vítima é a saúde pública e não 

contribuiu para a ocorrência do crime. i)Natureza da droga: deve ser 

valorada de forma negativa, tendo em vista ser ilícito de alto poder 

degenerativo da pessoa, causando dependência.j)Quantidade da 

substância: valoro negativamente tendo em vista a grande quantidade 

apreendida (3,76 - três gramas e setenta e seis centigramas - de cocaína 

e 2,02 - duas gramas e duas centigramas - de maconha), acondicionada 

em 16 (dezesseis) trouxinhas.À vista das circunstâncias analisadas 

individualmente, fixo a pena base em 07 (sete) anos de reclusão, com 

pagamento de 700 (setecentos) dias-multa.Em relação à segunda fase da 

aplicação da pena, não há agravantes.Incide a atenuante da menoridade, 

já que na data dos fatos o réu possuía menos de 21 (vinte e um anos), 

pelo que minoro a pena base no patamar máximo de 1/6 e fixo a pena 

provisória em 05 (cinco) anos, 10 (dez) meses e 583 (quinhentos e oitenta 

e três) dias-multa. Na terceira fase, não há causas de aumento e 

diminuição da pena.DA PENA DEFINITIVADesta feita, torno a pena 

concreta e definitiva em desfavor de Joilson Rodrigues Silva, “vulgo 

Pimpim” no patamar em 05 (cinco) anos, 10 (dez) meses e 583 (quinhentos 

e oitenta e três) dias-multa. VALOR DO DIA-MULTAEm razão da ausência 

de informações acerca da situação econômica do réu, fixo o dias-multa no 

valor de 1/30 avos do salário mínimo vigente à época dos fatos.REGIME 

INICIAL Atento ao período de prisão cumprido pelo réu (art. 387, §2º, do 

CPP), mas em observância ao que dispõe o art. 33,§2º, alínea “b” c/c art. 

59, ambos do código penal e art. 42 da Lei de Drogas, FIXO o regime 

prisional de início SEMIABERTO por se mostrar o mais adequado a 

hipótese, haja vista o quantum da pena estabelecido. Em razão do 

quantum fixado, bem como do período de prisão cautelar cumprido 

(aproximadamente 4 meses e 20 dias), concedo o direito do réu recorrer 

em liberdade. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR 

RESTRITIVA DE DIREITO E SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA Deixo de 

substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos 

termos do art. 44 do CP, em razão do quantum da pena fixado, pela mesma 

razão, inaplicável a suspensão condicional da pena.DOS BENS 

APREENDIDOSDETERMINO a incineração das substâncias entorpecentes 

apreendidas (item 2 e 3 do termo de apreensão), se tal providencia ainda 

não foi edificada.DECRETO o perdimento da quantia de R$ 30,00 (trinta 

reais) em espécie apreendida (item 1 do termo de apreensão), que deverá 

ser revertida em favor do Conselho da Comunidade na Execução Penal de 

Nobres/MT.DAS DISPOSIÇÕES FINAISCertificado o trânsito em julgado: a) 

lance-se o nome do réu no rol dos culpados; b) comunique-se a Justiça 

Eleitoral (art. 15, III da CF/88) e o Instituto de Identificação Civil do Estado, 

informando sobre a condenação do Réu; c) expeça-se a guia de 

execução penal provisória;d) proceda-se ao recolhimento do valor 

atribuído a título de pena pecuniária, intimando-se o condenado para 

pagamento no prazo de 10 dias, nos termos do art. 686 do CPP. Não 

efetuado o pagamento e não requerido o parcelamento, extraia-se certidão 

da sentença condenatória e encaminhe-se à Procuradoria Geral do Estado 

para execução; e) condeno ainda o réu ao pagamento das custas e 

demais despesas processuais.f) da sentença, intimem-se o Ministério 

Público, a Defesa e o condenado, pessoalmente, indagando a ela sobre o 

desejo de recorrer o que será feito mediante termo, tudo a teor dos itens 

7.14.2 e 7.14.2.1 da CNGCGJ/MT.g) encaminhem os autos ao cartório 

distribuidor para que conste nos antecedentes criminais do réu a pena 

imposta nesta sentença. Após, certificado o trânsito em julgado 

arquivem-se os autos, com as baixas e anotações legais.Publique-se e 

Registre-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, RULIANE DA COSTA 

OLMO, digitei.

Nobres, 23 de julho de 2018

Edelma Bruno Teixeira dos Anjos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

Comarca de Nortelândia

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 12/2018-CNpar

 A Doutora Marina Carlos França, Ju íza de Direito e Diretor a do Foro da 

Comarca Nortelândia, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições 

legais,

 RESOLVE:

 Art. 1º - REVOGAR a Portaria nº 41/2017, que designou a servidora 

IVETE SOUZA FIGUEREDO CAMPOS, Técnico Judiciário efetivo , matrícula 

2304, para exercer a função FC - Gestora Judicial Su bstituta.

Art. 2º - DESIGNAR a Servidora TAIZA ORMOND GRANJA, matrícula n. 

32586, Analista Judiciário efetivo, portadora do RG nº 1 89691-60 SSP/MT 

e CPF nº 018.077.001-27, para exercer o cargo FC - Gestora Judiciário 

FC, a partir da data da publicação.

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

 Nortelândia, 30 de julho de 2018.

 MARINA CARLOS FRANÇA

JUIZA DE DIREITO DIRETORA DO FORO

EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 10636 Nr: 326-98.2011.811.0031

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Nortelândia, Neurilan Fraga

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Firenze Energética S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRO LEITE DOS SANTOS - 

OAB:7532

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jocimara Mochi Jorge - 

OAB:11231-A, José Carlos Laranjeira - OAB:PR-15.661

 (...)Assim, certifique-se o trânsito em julgado da sentença retro, e nos 

termos do artigo 702, §8º do CPC, DETERMINO as alterações necessárias 

para alteração processual, a fim de que passe a constar que o feito se 

trata de cumprimento de sentença, constando como exequente: SANDRO 
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LEITE DOS SANTOS e executada FIRENZE ENERGÉTICA S/A.Após, 

INTIME-SE o executado, PESSOALMENTE, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, EFETUE o pagamento do valor informado pela parte 

exequente às fls. 170v, sob pena de incidência de multa de 10% (dez por 

cento) sobre o valor do mesmo e honorários advocatícios, consoante 

disposto no art. 523, §1º, do NCPC.Se decorrido o prazo acima citado sem 

que haja notícia de pagamento, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE a parte 

credora para trazer aos autos, planilha de cálculo devidamente atualizada, 

acrescendo a multa legal de 10% (dez por cento), bem como os 

honorários advocatícios de 10% (dez por cento).Em sendo efetuado 

pagamento parcial no prazo consignado, a multa e os honorários previstos 

incidirão sobre o restante (art. 523, § 2º, NCPC).Não sendo efetuado 

tempestivamente o pagamento e, apresentada a planilha de cálculo 

atualizada, EXPEÇA-SE o necessário à penhora de bens da parte 

executada (art. 523, § 3º, NCPC).Havendo pedido de penhora online, 

façam-me os autos CONCLUSOS para as deliberações 

pertinentes.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Nortelândia-MT, 27 de 

julho de 2018.Marina Carlos FrançaJuíza de Direito, em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 43865 Nr: 730-08.2018.811.0031

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MVGDS, Jociane Couto Garcia dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Evaristo Carvalho dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNNA PORTELA ALVES - 

OAB:15418

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Diante dos doumentos juntados à ref. 14, defiro o pedido do requerido 

para redesignação da sessão conciliatória.

Assim, remeta-se o presente feito à conciliadora para que designe nova 

data para realização de audiência de conciliação, atentando-se para a 

data de retorno do requerido à esta Comarca, qual seja, 13/08/2018.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 41245 Nr: 1185-07.2017.811.0031

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Sebastião da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNNA PORTELA ALVES - 

OAB:15418, EDIVALDO DE SÁ TEIXEIRA - OAB:18598/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Diante da informação do endereço da parte requerida (ref. 15), 

expeça-se carta precatória à Comarca de Vitória/ES para a citação da 

parte ré.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 37060 Nr: 464-89.2016.811.0031

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO PAULO NOBRE LEAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco Cartões S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - OAB:18395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056

 Vistos.

Intimem-se as partes do retorno dos autos do E. Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso, a fim de que, querendo, se manifeste requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo, com ou sem resposta, tornem os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 32106 Nr: 229-93.2014.811.0031

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEURACY DOS SANTOS MODOLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Nortelândia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIELI GARCIA DE OLIVEIRA 

LOPES - OAB:21.213-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRO LEITE DOS SANTOS - 

OAB:7532

 Vistos.

Intimem-se as partes, cientificando-as do retorno dos autos da instância 

superior, a fim de que, querendo, se manifestem requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo, sem manifestação, arquivem-se os autos com as 

baixas de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 32447 Nr: 544-24.2014.811.0031

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosimar Dicinéia dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Nortelândia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIELI GARCIA DE OLIVEIRA 

LOPES - OAB:21.213-O, GRACIELLY ROSA ORMOND - OAB:18163/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRO LEITE DOS SANTOS - 

OAB:7532

 Vistos.

Intimem-se as partes, cientificando-as do retorno dos autos da instância 

superior, a fim de que, querendo, se manifestem requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo, sem manifestação, arquivem-se os autos com as 

baixas de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 31833 Nr: 40-18.2014.811.0031

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marizete Leal de Paula

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Nortelândia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIELI GARCIA DE OLIVEIRA 

LOPES - OAB:21.213-O, GRACIELLY ROSA ORMOND - OAB:18163/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRO LEITE DOS SANTOS - 

OAB:7532

 Vistos.

Intimem-se as partes, cientificando-as do retorno dos autos da instância 

superior, a fim de que, querendo, se manifestem requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo, sem manifestação, arquivem-se os autos com as 

baixas de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 32321 Nr: 437-77.2014.811.0031

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jucélia Batista Dourados de Souza Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Nortelândia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIELI GARCIA DE OLIVEIRA 

LOPES - OAB:21.213-O, GRACIELLY ROSA ORMOND - OAB:18163/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRO LEITE DOS SANTOS - 

OAB:7532

 Vistos.

Intimem-se as partes, cientificando-as do retorno dos autos da instância 

superior, a fim de que, querendo, se manifestem requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo, sem manifestação, arquivem-se os autos com as 

baixas de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 42968 Nr: 279-80.2018.811.0031

 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: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS SICREDI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRE LUIZ ALVES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA REGINA MARTINS - 

OAB:34607

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 13. Ante o exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado pelo Autor, em 

conformidade com o art. 487, I, do Codex Processual Civil, contudo, sem 

manter os efeitos da tutela antecipada deferida, tendo em vista o 

pagamento integral do valor inadimplente.14. RECOLHA-SE o mandado de 

busca e apreensão, se expedido.15. Decorrido o prazo recursal, 

ARQUIVEM-SE os autos, procedendo-se às baixas de estilo e anotações 

de praxe.16. No caso de pendência de recolhimento de custas, 

proceda-se de acordo com o art. 467 da Consolidação das Normas Gerais 

da Corregedoria Geral da Justiça deste Estado (CNGC).DECLARO esta 

sentença publicada com a entrega na Escrivania. DISPENSADO o registro 

na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT.INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 33215 Nr: 1008-48.2014.811.0031

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito Rural do Oeste-MT, LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DERMEVAL VILASBOAS SAMPAIO – ME, 

DERMEVAL VILASBOAS SAMPAIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:MT 19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Iasnaia Pollyana Gusmão 

Sampaio - OAB:7601

 Intimo as partes ineressadas para manifestarem no prazo de 10 (dez) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 149 Nr: 40-19.1994.811.0031

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joeli Policiano Prado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elias Bernardo Souza - 

OAB:3898

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro a manifestação do autor. Assim, cumpra a secretaria com as 

seguintes providências:

a) Remetam-se os autos à conciliadora, com o escopo de que designe 

audiência de conciliação na semana da conciliação que se realizara no 

período de 05 a 09 de novembro de 2018;

b) Designada a data da audiência de preliminar, intime-se as partes;

c) Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 36818 Nr: 349-68.2016.811.0031

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS DE ALMEIDA BENEVIDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRACI VICENTE FILIPETTO, IVO PEDRO 

CALEGARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRO LEITE DOS SANTOS - 

OAB:7532

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ PEDRO FRANZ - 

OAB:14594, Roselaine Wahlbrinck Jauer - OAB:14.786

 Nos termos do art. 203, § 4,º do NCPC, impulsiono o feito e intimo a parte 

REQUERENTE, na pessoa de seu(s) advogado(s) para que, querendo, 

apresente os quesitos e indique assistentes técnicos, no prazo de 10 

(dez) dias.

Juizado Especial Cível e Criminal

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000026-75.2018.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DE ALMEIDA BENEVIDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA COCCO BUSANELLO OAB - MT0009770A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMERICEL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA Processo nº 

1000026-75.2018.8.11.0031 PROJETO DE SENTENÇA Vistos. Dispensado 

o relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato de AÇÃO 

INDENIZATÓRIA - rito da Lei n. 9.099/95, proposta por JOSE CARLOS DE 

ALMEIDA BENEVIDES em desfavor de AMERICEL S/A. É o necessário. 

Decido. As partes anexaram petição de acordo extrajudicial (id 13163143). 

Isso posto, considerando que em havendo transação/acordo o exame do 

magistrado deve se limitar à sua validade e eficácia, entre os quais, se 

houve a efetiva transação, os transatores são titulares do direito que 

dispõem parcialmente, capazes de transigir e estão adequadamente 

representados, ausente qualquer impedimento ou ilegalidade no 

avençado/acordado pelas partes, HOMOLOGO-O para que produza seus 

efeitos legais – Lei n. 9.099/1995, art. 22, parágrafo único - e, em 

consequência, RESOLVO O MÉRITO – CPC, art. 269, III/NCPC, art. 487, III, 

“b”. Apreciando o comprovante de pagamento anexado (id 13424603), 

DECLARO O PRESENTE FEITO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, 

ANTE A SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO, nos termos do art. 924, I, c/c, art. 

925, ambos do Código de Processo Civil. Sem taxas, despesas, custas 

processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. 

Após o trânsito em julgado, certifique. Nada requerido no prazo de 15 

(quinze) dias do trânsito em julgado, arquive os autos, sem prejuízo de seu 

desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. Prescindível o 

Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro 

de registro de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, bem como Intimação 

das partes e de seus patronos – CNGC, art. 914 e Enunciado 12 do Estado 

de Mato Grosso, aprovado no XII Encontro em Cuiabá-MT, P. Cumpra. À 

submissão do(a) Juiz (a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

____________________________________________________________

_________________________ VISTOS. HOMOLOGO, para que surta 

seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo, na 

forma do artigo 40 da lei 9099/95. CUMPRA-SE expedindo o necessário, 

com as cautelas de estilo. MARINA CARLOS FRANÇA Juíza de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000108-43.2017.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

ZELIA CASSIANO BEZERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcus Vinicius Araujo França OAB - MT0013408A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA Processo nº 

1000108-43.2017.8.11.0031 PROJETO DE SENTENÇA Vistos. Trata-se de 

Ação Reclamatória c/c Pedido de Liminar, proposta por ZELIA CASSIANO 
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BEZERRA contra o ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A, devidamente qualificados. Alega a Promovente, em síntese, 

que é cliente da Promovida no uso de energia elétrica, cuja unidade de 

consumo registra-se sob o nº 6/794233-7. Que, em novembro de 2017, 

seu consumo superou em demasia o consumo dos meses anteriores, 

tendo a Promovida, segundo a Promovente, incorrido em incorreção 

quando do lançamento da fatura, cobrando-lhe valor excedente ao que 

realmente devido. Por tais motivos, ajuizou a presente ação buscando, em 

sede de tutela provisória, pugnou seja declarada nula a cobrança 

excessiva referente ao mês de novembro/2017. A tutela provisória 

vindicada fora concedida (id. 11141847), determinando que a promovida 

se abstenha de suspender fornecimento de energia elétrica à unidade 

consumidora da promovente, qual seja, 6/794233-7, em razão tão somente 

do débito que ora se discute Instada, a Promovida contestou os pedidos 

iniciais arguindo, preliminarmente, a incompetência deste Juizado Especial 

diante da necessidade de realização de prova pericial. No mérito assentou 

a regularidade na cobrança realizada na unidade consumidora da 

Promovente, tendo pugnado, ao final, pela improcedência dos pedidos 

iniciais. Eis a síntese do necessário. Fundamento e Decido. No tocante à 

preliminar de incompetência deste Juizado Especial, em razão da 

necessidade de produção de prova pericial, esta não merece guarida visto 

que não há a necessidade de realização da perícia, conforme alegado 

pela Promovida, bastando a análise dos aspectos jurídicos para a devida 

solução da contenda. Ademais, a produção de prova pericial apta a tornar 

o Juizado Especial incompetente para julgamento da causa apenas deve 

ser deferida quando a solução do litígio envolve questões fáticas de alta 

complexidade que realmente exijam a realização de intrincada prova, 

esgotados os meios probatórios disponíveis sem que seja possível o 

julgamento da causa, o que não ocorre na presente demanda. Diante 

disso, rejeito a preliminar de incompetência do Juizado, ante a 

desnecessidade de produção de prova pericial. Passo a análise do mérito. 

Da análise perfunctória dos autos, verifica-se que o ponto nodal da 

presente contenda repousa na suposta irregularidade na cobrança 

referente ao mês de novembro de 2017, da unidade consumidora de nº 

6/794233-7, da qual é titular a Promovente. Adianto, desde já, que as 

pretensões autorais não merecem procedência. Passemos, então, à 

análise do pleito inaugural. Alega a Promovente, como dito alhures, que em 

novembro de 2017, o consumo faturado superou em demasia o consumo 

dos meses antecedentes, sendo, portanto, ilegítima referida cobrança. No 

entanto, por se tratar de unidade consumidora situada na zona rural, a 

leitura do consumo nessas unidades é feito de forma diversa da que é 

feita na zona urbana. Com efeito, disciplina a Aneel – Agência Nacional de 

Energia Elétrica, em sua Resolução nº 414, que a leitura das unidades 

consumidoras da zona rural será realizado da seguinte forma: Art. 86. Em 

unidades consumidoras do grupo B localizadas em área rural, a 

distribuidora pode efetuar as leituras em intervalos de até 12 (doze) ciclos 

consecutivos. § 1o A adoção do previsto neste artigo deve ser precedida 

de divulgação aos consumidores envolvidos, permitindo-lhes o 

conhecimento do processo utilizado e os objetivos pretendidos com a 

medida. § 2o Caso o consumidor não efetue a leitura mensal, de acordo 

com o calendário previamente estabelecido, o faturamento deve ser 

realizado pela média, conforme disposto no art. 89. § 3o A distribuidora 

deve realizar a leitura no ciclo subsequente sempre que o consumidor não 

efetuar a leitura por 2 (dois) ciclos consecutivos. Referido dispositivo 

normativo assenta que as leituras realizadas nas zonas rurais são 

procedidas respeitando determinados intervalos de tempo. Assenta, ainda, 

que é incumbência do consumidor dessas localidades realizar a leitura em 

sua unidade, comunicando o consumo a concessionária a fim de que esta 

emita a respectiva fatura. Caso o consumidor não realize a leitura, a 

concessionária emitirá a fatura com base em média de consumo. Referida 

média é realizada arrimada em determinados critérios, também 

disciplinados na Resolução nº 414 da Aneel, dentre os quais encontra-se 

o critério da média aritmética dos valores faturados nos ciclos disponíveis, 

o que aconteceu no presente caso. Vejamos, pois, o dispositivo que trata 

dessa forma de realização da média de consumo. Art. 89. Quando ocorrer 

leitura plurimensal o faturamento deve ser mensal, utilizando-se a leitura 

informada pelo consumidor, a leitura realizada pela distribuidora ou a média 

aritmética dos valores faturados nos dos 12 (doze) últimos ciclos de 

faturamento, conforme o caso, observado no art. 86. § 1o Para unidade 

consumidora com histórico de faturamento inferior ao número de ciclos 

requerido, a distribuidora deve utilizar a média aritmética dos valores 

faturados dos ciclos disponíveis ou, caso não haja histórico, o custo de 

disponibilidade e, quando cabível, os valores contratados. A Promovida 

procedeu com a feitura da leitura confirmada (id. 12515223), chegando, 

assim, ao valor da fatura objeto da presente contenda. Assim, diante de 

tais fatos, pode-se chegar a segura conclusão de que a Promovida atuou 

dentro do previsto na legislação, não havendo que se falar, portanto, em 

ilegitimidade na cobrança realizada em desfavor da Promovente, motivo 

pelo qual o pleito inicial merece ser julgado improcedente. Inocorrente, 

portanto, qualquer afronta a direito de personalidade em razão de conduta 

praticada pela parte Ré. Por outro lado, tendo em vista a regularidade do 

débito, acolho o pedido contraposto formulado na contestação, de modo 

que a reclamante deverá pagar à empresa ré a fatura de consumo relativo 

à unidade consumidora nº 6/794233-7, no valor de R$ 1.089,13 (mil e 

oitenta e nove reais e treze centavos), referente ao mês de novembro de 

2017, valor a ser acrescido de juros e correção monetária. Ante o 

exposto, com fundamento no art. 485, inciso I, do CPC/2015 JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos contidos na inicial. - TORNO DEFINITIVA a 

liminar deferida em exame sumario, determinando que a promovida se 

abstenha de suspender fornecimento de energia elétrica à unidade 

consumidora da promovente, qual seja, 6/794233-7, em razão tão somente 

do débito que ora se discute, possuindo outros meios de cobrança; - 

ACOLHO O PEDIDO CONTRAPOSTO para condenar a parte autora ao 

pagamento da quantia faturada de R$ 1.089,13 (mil e oitenta e nove reais e 

treze centavos), relativo à unidade consumidora nº 6/794233-7, referente 

ao mês de novembro de 2017, com juros e correção monetária a partir do 

vencimento da fatura. Deixo de condenar a Promovente ao pagamento das 

custas e das despesas processuais, bem assim, os honorários 

advocatícios, por incompatíveis em primeiro grau de jurisdição. Transitada 

em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sem despesas 

processuais e honorários advocatícios, na forma dos artigos 54 e 55 da 

Lei nº. 9.099/1995. 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, para que 

surta seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo, 

na forma do artigo 40 da lei 9099/95. CUMPRA-SE expedindo o necessário, 

com as cautelas de estilo. MARINA CARLOS FRANÇA Juíza de Direito.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA Processo nº 

1000104-06.2017.8.11.0031 PROJETO DE SENTENÇA Vistos. Trata-se de 

Ação Reclamatória c/c Pedido de Liminar, proposta por MANOEL 

CASSIANO BEZERRA contra o ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, devidamente qualificados. Alega a 

Promovente, em síntese, que é cliente da Promovida no uso de energia 

elétrica, cuja unidade de consumo registra-se sob o nº 6/794225-3. Que, 

em novembro de 2017, seu consumo superou em demasia o consumo dos 

meses anteriores, tendo a Promovida, segundo a Promovente, incorrido em 

incorreção quando do lançamento da fatura, cobrando-lhe valor 

excedente ao que realmente devido. Por tais motivos, ajuizou a presente 

ação buscando, em sede de tutela provisória, pugnou seja declarada nula 

a cobrança excessiva referente ao mês de novembro/2017. A tutela 

provisória vindicada fora concedida (id. 11141654), determinando que a 

promovida se abstenha de suspender fornecimento de energia elétrica à 

unidade consumidora da promovente, qual seja, 6/794225-3, em razão tão 

somente do débito que ora se discute Instada, a Promovida contestou os 

pedidos iniciais arguindo, preliminarmente, a incompetência deste Juizado 

Especial diante da necessidade de realização de prova pericial. No mérito 

assentou a regularidade na cobrança realizada na unidade consumidora 

da Promovente, tendo pugnado, ao final, pela improcedência dos pedidos 
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iniciais. Eis a síntese do necessário. Fundamento e Decido. No tocante à 

preliminar de incompetência deste Juizado Especial, em razão da 

necessidade de produção de prova pericial, esta não merece guarida visto 

que não há a necessidade de realização da perícia, conforme alegado 

pela Promovida, bastando a análise dos aspectos jurídicos para a devida 

solução da contenda. Ademais, a produção de prova pericial apta a tornar 

o Juizado Especial incompetente para julgamento da causa apenas deve 

ser deferida quando a solução do litígio envolve questões fáticas de alta 

complexidade que realmente exijam a realização de intrincada prova, 

esgotados os meios probatórios disponíveis sem que seja possível o 

julgamento da causa, o que não ocorre na presente demanda. Diante 

disso, rejeito a preliminar de incompetência do Juizado, ante a 

desnecessidade de produção de prova pericial. Passo a análise do mérito. 

Da análise perfunctória dos autos, verifica-se que o ponto nodal da 

presente contenda repousa na suposta irregularidade na cobrança 

referente ao mês de novembro de 2017, da unidade consumidora de nº 

6/794225-3, da qual é titular a Promovente. Adianto, desde já, que as 

pretensões autorais não merecem procedência. Passemos, então, à 

análise do pleito inaugural. Alega a Promovente, como dito alhures, que em 

novembro de 2017, o consumo faturado superou em demasia o consumo 

dos meses antecedentes, sendo, portanto, ilegítima referida cobrança. No 

entanto, por se tratar de unidade consumidora situada na zona rural, a 

leitura do consumo nessas unidades é feito de forma diversa da que é 

feita na zona urbana. Com efeito, disciplina a Aneel – Agência Nacional de 

Energia Elétrica, em sua Resolução nº 414, que a leitura das unidades 

consumidoras da zona rural será realizado da seguinte forma: Art. 86. Em 

unidades consumidoras do grupo B localizadas em área rural, a 

distribuidora pode efetuar as leituras em intervalos de até 12 (doze) ciclos 

consecutivos. § 1o A adoção do previsto neste artigo deve ser precedida 

de divulgação aos consumidores envolvidos, permitindo-lhes o 

conhecimento do processo utilizado e os objetivos pretendidos com a 

medida. § 2o Caso o consumidor não efetue a leitura mensal, de acordo 

com o calendário previamente estabelecido, o faturamento deve ser 

realizado pela média, conforme disposto no art. 89. § 3o A distribuidora 

deve realizar a leitura no ciclo subsequente sempre que o consumidor não 

efetuar a leitura por 2 (dois) ciclos consecutivos. Referido dispositivo 

normativo assenta que as leituras realizadas nas zonas rurais são 

procedidas respeitando determinados intervalos de tempo. Assenta, ainda, 

que é incumbência do consumidor dessas localidades realizar a leitura em 

sua unidade, comunicando o consumo a concessionária a fim de que esta 

emita a respectiva fatura. Caso o consumidor não realize a leitura, a 

concessionária emitirá a fatura com base em média de consumo. Referida 

média é realizada arrimada em determinados critérios, também 

disciplinados na Resolução nº 414 da Aneel, dentre os quais encontra-se 

o critério da média aritmética dos valores faturados nos ciclos disponíveis, 

o que aconteceu no presente caso. Vejamos, pois, o dispositivo que trata 

dessa forma de realização da média de consumo. Art. 89. Quando ocorrer 

leitura plurimensal o faturamento deve ser mensal, utilizando-se a leitura 

informada pelo consumidor, a leitura realizada pela distribuidora ou a média 

aritmética dos valores faturados nos dos 12 (doze) últimos ciclos de 

faturamento, conforme o caso, observado no art. 86. § 1o Para unidade 

consumidora com histórico de faturamento inferior ao número de ciclos 

requerido, a distribuidora deve utilizar a média aritmética dos valores 

faturados dos ciclos disponíveis ou, caso não haja histórico, o custo de 

disponibilidade e, quando cabível, os valores contratados. A Promovida 

procedeu com a feitura da leitura confirmada (id. 12515419), chegando, 

assim, ao valor da fatura objeto da presente contenda. Assim, diante de 

tais fatos, pode-se chegar a segura conclusão de que a Promovida atuou 

dentro do previsto na legislação, não havendo que se falar, portanto, em 

ilegitimidade na cobrança realizada em desfavor da Promovente, motivo 

pelo qual o pleito inicial merece ser julgado improcedente. Inocorrente, 

portanto, qualquer afronta a direito de personalidade em razão de conduta 

praticada pela parte Ré. Por outro lado, tendo em vista a regularidade do 

débito, acolho o pedido contraposto formulado na contestação, de modo 

que a reclamante deverá pagar à empresa ré a fatura de consumo relativo 

à unidade consumidora nº 6/794225-3, no valor de R$ 1.223,73 (um mil, 

duzentos e vinte e três reais e setenta e três centavos), referente ao mês 

de novembro de 2017, valor a ser acrescido de juros e correção 

monetária. Ante o exposto, com fundamento no art. 485, inciso I, do 

CPC/2015 JULGO IMPROCEDENTES os pedidos contidos na inicial. - 

TORNO DEFINITIVA a liminar deferida em exame sumario, determinando 

que a promovida se abstenha de suspender fornecimento de energia 

elétrica à unidade consumidora da promovente, qual seja, 6/794233-7, em 

razão tão somente do débito que ora se discute, possuindo outros meios 

de cobrança; - ACOLHO O PEDIDO CONTRAPOSTO para condenar a parte 

autora ao pagamento da quantia faturada de R$ 1.223,73 (um mil, 

duzentos e vinte e três reais e setenta e três centavos), relativo à unidade 

consumidora nº 6/794225-3, referente ao mês de novembro de 2017, com 

juros e correção monetária a partir do vencimento da fatura. Deixo de 

condenar a Promovente ao pagamento das custas e das despesas 

processuais, bem assim, os honorários advocatícios, por incompatíveis em 

primeiro grau de jurisdição. Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Sem despesas processuais e honorários advocatícios, na 

forma dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/1995. À submissão do Juiz de 

Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi Anne 

L i m a  T i a g o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

_______________________________________________ VISTOS. 

HOMOLOGO, para que surta seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo juiz leigo, na forma do artigo 40 da lei 9099/95. CUMPRA-SE 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. MARINA CARLOS 

FRANÇA Juíza de Direito.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA Processo nº 

1000073-83.2017.8.11.0031 PROJETO DE SENTENÇA Vistos. Dispensado 

o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA 

proposta por NILSO SANTO ASCARI em face de ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. As sentenças nos Juizados 

Especiais obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei 

nº 9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC e Enunciados nº 

161 e 162 do FONAJE. Decido. Alega o promovente, em sua peça inicial 

que foi surpreendido com uma cobrança no valor de R$ 3.568,71 (três mil, 

quinhentos e sessenta e oito reais e setenta e um centavos), em razão de 

uma revisão de consumo realizada em sua unidade consumidora, todavia 

alega que não consumiu o total de energia informado pela requerida. 

Assenta, por fim, que tal cobrança revela-se inteiramente ilegítima, motivo 

pelo qual ajuizou a presente ação buscando, em sede de tutela provisória 

de urgência antecipada, seja determinado que a promovida se abstenha 

de interromper o fornecimento de energia elétrica em sua unidade 

consumidora. Interpôs recurso administrativo objetivando o cancelamento 

da cobrança, no entanto não obteve êxito, motivo pelo qual ajuizou a 

presente ação buscando a condenação da Promovida em indenizá-lo 

pelos danos morais e materiais que alega ter sofrido. Instada, a Promovida 

contestou os pedidos iniciais arguindo, preliminarmente, a incompetência 

deste Juizado Especial diante da necessidade de realização de prova 

pericial. No mérito assentou que a cobrança excepcional diz respeito a 

irregularidade no medidor do consumo de energia, tendo pugnado, ao final, 

pela improcedência dos pedidos iniciais. Existindo preliminares passo a 

análise. No tocante à preliminar de incompetência deste Juizado Especial, 

em razão da necessidade de produção de prova pericial, esta não merece 

guarida visto que não há a necessidade de realização da perícia, 

conforme alegado pela Promovida, bastando a análise dos aspectos 

jurídicos para a devida solução da contenda. Ademais, a produção de 

prova pericial apta a tornar o Juizado Especial incompetente para 

julgamento da causa apenas deve ser deferida quando a solução do litígio 

envolve questões fáticas de alta complexidade que realmente exijam a 

realização de intrincada prova, esgotados os meios probatórios 

disponíveis sem que seja possível o julgamento da causa, o que não 
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ocorre na presente demanda. Diante disso, rejeito a preliminar de 

incompetência do Juizado, ante a desnecessidade de produção de prova 

pericial. Passo a analisar o mérito. Primeiramente, no caso em exame, 

verifico que as provas produzidas no processo são suficientemente aptas 

a formar o convencimento desta julgadora, daí por que passo ao 

julgamento antecipado do mérito, arrimada no art. 355, inciso I, do 

CPC/2015. Inobstante o esforço dialético da Promovida em tentar 

demonstrar suas alegações, afirmando, que a cobrança excepcional diz 

respeito a constatação de irregularidade no aparelho, suas afirmações 

não são aptas a sustentar a improcedência dos pedidos iniciais. Ora, da 

análise dos argumentos expostos na peça de defesa, verifica-se que os 

mesmos não passaram de afirmações evasivas, incapazes de infirmar a 

tese e os argumentos expostos nos autos pelo Promovente. Inobstante, 

observo que o contexto probatório retratado nos autos pela parte autora, 

como também pela parte ré, comprova efetivamente que a fatura de 

recuperação de consumo objeto desta lide, apresenta total dissonância 

com o histórico de consumo da unidade consumidora da parte autora. Em 

que pese à legitimidade na adoção de procedimentos para retirada e 

aferição de medidor de consumo possam ser exercidos por mera 

liberalidade pela parte ré, isto é, não necessita de qualquer autorização 

dos usuários/consumidores para tanto, como bem delineado em sua 

defesa, não significa que a parte demandada possa operar cobrança de 

valores a título de recuperação de consumo com inobservância aos 

parâmetros exigidos, ignorando os preceitos da norma consumerista, bem 

como aos princípios Constitucionais do contraditório e da ampla defesa. De 

fato, o registro a menor do consumo de energia elétrica em razão da 

manipulação dos mecanismos internos do medidor autoriza a 

concessionária do serviço público a proceder à recuperação do consumo 

pretérito a ser suportada pelo usuário que dele se beneficiou, forte no 

princípio que veda o enriquecimento sem causa. Entretanto, esse mesmo 

princípio impede que a concessionária de serviço público imponha ao 

consumidor débito que não tem sua origem comprovada, como no 

presente caso. Diante disso, resta inequívoco a existência de falha e a 

abusividade na prestação dos serviços da concessionaria ré no presente 

caso. Assim, tenho que a reparação pelos danos causados a parte autora 

é medida que se impõe. Nesse sentido tem decidido as Turmas Recursais: 

RECURSO INOMINADO. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA 

ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE PROVA ACERCA DO ALEGADO PERÍODO EM 

QUE O MEDIDOR TERIA ATUADO DE MODO ADULTERADO. 

IMPOSSIBILIDAE DE SUSPENSÃO DO SERVIÇO COMO FORMA DE 

COBRANÇA DE DÉBITOS PRETÉRITOS. SENTENÇA CONFIRMADA. 

RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005354493, Terceira Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Arriada Lorea, Julgado 

em 25/06/2015).(TJ-RS - Recurso Cível: 71005354493 RS, Relator: Roberto 

Arriada Lorea, Data de Julgamento: 25/06/2015, Terceira Turma Recursal 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 29/06/2015); RECURSO 

INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO 

DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONSUMO DE 

ENERGIA ELÉTRICA NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2013 MAIS DE 10 

VEZES SUPERIOR À MÉDIA DE CONSUMO EM MESES ANTERIORES. 

DESCONSTITUIÇÃO DA FATURA. CABIMENTO. Recorre a parte ré da 

sentença que julgou procedente a ação para desconstituir o débito de R$ 

1.347,78 e R$ 178,00, respectivamente às faturas com vencimentos em 

22/03/2013 (fl. 03) e 22/04/2013 (fl. 04), que apresentaram um consumo 

mais de dez vezes superior à média da unidade nos últimos meses, 

determinando a emissão de novas faturas com valores calculados 

relativamente ao consumo de 75 kWh para cada mês, tendo em vista ser 

este o consumo médio da unidade. Em suas razões alega a recorrente que 

a aferição do consumo ocorreu através de leitura, apontando a quantidade 

de kWh efetivamente consumida pela unidade, concluindo que o valor 

apontado na fatura seria efetivamente devido. O faturamento do consumo 

de energia, tratando-se de serviço público, goza da presunção relativa de 

legitimidade, inerente ao ato administrativo do poder público e que admite 

prova em contrário. Por outro lado, a parte autora demonstrou o fato 

constitutivo do seu direito (art. 333, inciso I do CPC), através da juntada de 

faturas (fls. 03/18), onde consta que a mesma nunca havia extrapolado o 

consumo de 100 Kwh de energia em um mês, retirando, assim, a 

presunção de veracidade das faturas onde constam 3351 e 335 Kwh de 

consumo (fls. 03 e 04). Cabível a redução do débito quando o valor 

cobrado em um mês extrapola à média normalmente utilizada pelo 

consumidor e revela indícios de equívoco da concessionária de serviço 

público. Assim, deve ser mantida a sentença que determinou a 

desconstituição da fatura sub judice para que seja recalculada pelo 

consumo de 75 kWh, que expressam a média dos últimos 10 meses 

anteriores às faturas impugnas com vencimento, parâmetro não 

impugnado em sede recursal pela parte recorrente. SENTENÇA MANTIDA. 

RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71004984506, Primeira Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabiana Zilles, Julgado em 

24/02/2015). 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. Ao lado disso, empresa concessionária de serviço 

público, nos termos artigo 37, §6º, da Constituição Federal, responde 

objetivamente pelos danos causados na prestação de seus serviços, 

imperioso, portanto o reconhecimento do seu dever de indenizar os 

prejuízos suportados pela parte demandante no presente caso. No que 

concerne aos danos morais, a sua reparação é garantida tanto pelo inciso 

X, do art. 5º, da Constituição Federal de 1988, como pelo art. 186 do 

Código Civil, bem como pelo art. 6°, inciso VI, do Código de Defesa do 

Consumidor, e não pode deixar de ser observada, uma vez que no 

presente caso, restou patente a falha na prestação dos serviços da parte 

ré. Nesse sentir, o dano moral passível de indenização é aquele 

consistente na lesão de um bem jurídico extrapatrimonial contido nos 

direitos da personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu 

aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos 

afetivos e a própria imagem. 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$ 2.000,00 (dois 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. No que se refere 

ao pedido contraposto, entendendo que o mesmo deve ser julgado 

improcedente, haja vista, que a requerida não anexou documentos 

capazes de comprovar os débitos. Ante o exposto, com fundamento no 

art. 487, inciso I, do CPC/2015, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos exordiais, para: - TORNAR DEFINITIVA a liminar deferida em 

exame sumario (id. 10190947). - DECLARAR a inexigibilidade dos débitos 

decorrentes da fatura de recuperação de consumo referente ao mês de 

setembro de 2017 da unidade consumidora nº 6/778666-8, objeto desta 

lide, 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 reclamada a indenizar o reclamante, a título de 

dano moral/imaterial, no valor de R$ 2.000,00 (dois 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. - Julgar improcedente o pedido contraposto. Sem taxas, 

despesas, custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 

9.099/95, 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, acarretará a incidência da 

multa de 10% (dez por cento) – art. 52, caput, da Lei n. 9.099/95 e art. 523 

e §§ do CPC. 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. 9.099/95 -, prossiga com a 

execução na forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e 

ss. - e 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 
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instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. À submissão do Juiz Togado para fins do disposto no artigo 40 

da Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

____________________________________________________________

________________________ VISTOS. HOMOLOGO, para que surta seus 

efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo, na forma do 

artigo 40 da lei 9099/95. CUMPRA-SE expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. MARINA CARLOS FRANÇA Juíza de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000028-45.2018.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

GILVANEI SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (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):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA Processo nº 

1000028-45.2018.8.11.0031 PROJETO DE SENTENÇA Vistos. Dispensado 

o relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS - rito da Lei n. 9.099/95, proposta por GILVANEI SANTOS 

SILVA em desfavor de TELEFONICA BRASIL S.A. É o necessário. Decido. 

Em audiência de conciliação as partes realizaram acordo (id. 12747952). 

Isso posto, considerando que em havendo transação/acordo o exame do 

magistrado deve se limitar à sua validade e eficácia, entre os quais, se 

houve a efetiva transação, os transatores são titulares do direito que 

dispõem parcialmente, capazes de transigir e estão adequadamente 

representados, ausente qualquer impedimento ou ilegalidade no 

avençado/acordado pelas partes, HOMOLOGO-O para que produza seus 

efeitos legais – Lei n. 9.099/1995, art. 22, parágrafo único - e, em 

consequência, RESOLVO O MÉRITO – CPC, art. 269, III/NCPC, art. 487, III, 

“b”. Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários advocatícios 

- Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Após o trânsito em julgado, certifique. 

Decorrido o prazo recursal e cumprido o acordado, arquive com as baixas 

e anotações de estilo. Não sendo o caso de aguardar eventual 

cumprimento da transação, arquive imediatamente – CNGC, art. 915. Do 

contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do interessado – 

art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a execução na 

forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e ss. - e Código 

de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de Processo Civil – art. 

513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em 

julgado, arquive os autos, sem prejuízo de seu desarquivamento a pedido 

da parte – CNGC, art. 1.006. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 

317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”, bem como Intimação das partes e de seus patronos 

– CNGC, art. 914 e Enunciado 12 do Estado de Mato Grosso, aprovado no 

XII Encontro em Cuiabá-MT, P. Cumpra. À submissão do(a) Juiz (a) de 

Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Aisi Anne 

L i m a  T i a g o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

________________________ VISTOS. HOMOLOGO, para que surta seus 

efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo, na forma do 

artigo 40 da lei 9099/95. CUMPRA-SE expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. MARINA CARLOS FRANÇA Juíza de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000019-83.2018.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

SALATIEL FELIPE DOS SANTOS VALADARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA Processo nº 

1000019-83.2018.8.11.0031 PROJETO DE SENTENÇA Vistos. Dispensado 

o relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato de AÇÃO 

INDENIZATÓRIA - rito da Lei n. 9.099/95, proposta por SALATIEL FELIPE 

DOS SANTOS VALADARES em desfavor de VIVO S/A. É o necessário. 

Decido. As partes firmaram acordo em audiência de conciliação (id 

12623674), nos seguintes termos: “ A reclamada se obriga a efetuar o 

pagamento da importância de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), no 

prazo de 60 dias, por meio de deposito judicial. O cancelamento do 

contrato nº 0209975984, linha 999398332, vinculados ao CPF de Salatiel 

Felipe dos Santos Valadares. Cancelamento dos débitos, isenção de multa 

contratual e exclusão do SPC e Serasa no prazo de 30 dias”. Isso posto, 

considerando que em havendo transação/acordo o exame do magistrado 

deve se limitar à sua validade e eficácia, entre os quais, se houve a 

efetiva transação, os transatores são titulares do direito que dispõem 

parcialmente, capazes de transigir e estão adequadamente 

representados, ausente qualquer impedimento ou ilegalidade no 

avençado/acordado pelas partes, HOMOLOGO-O para que produza seus 

efeitos legais – Lei n. 9.099/1995, art. 22, parágrafo único - e, em 

consequência, RESOLVO O MÉRITO – CPC, art. 269, III/NCPC, art. 487, III, 

“b”. Considerando o comprovante de pagamento anexado (id 13397774), 

DECLARO O PRESENTE FEITO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, 

ANTE A SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO, nos termos do art. 924, I, c/c, art. 

925, ambos do Código de Processo Civil. Diante do pedido expresso, 

expeça-se o alvará judicial de levantamento em nome do beneficiário/do 

advogado do beneficiário, que tem poderes especiais no instrumento de 

mandato, para liberação do importe depositado/constrito em favor do 

credor/beneficiário, quem deverá ser cientificado, através de qualquer 

meio de comunicação, da decisão ou despacho que autorizou a liberação 

do depósito judicial ao beneficiário ou ao seu sucessor, se possível, 

atentando às orientações dispostas no Capítulo II, Seção 13 - Depósitos e 

Alvarás Judiciais -, da CNGC, art. 448 e ss. Ademais, considerando o 

disposto no Ofício Circular n. 11/2015-PRES, datado de 2/3/2015, reiterado 

pelo Ofício Circular n. 12/2017-PRES, de 20/2/2017, assim como o fato de 

que o valor a ser liberado tem importe igual ou superior a R$. 150.000,00 

(cento e cinquenta mil reais), DETERMINO a remessa/encaminhamento ao 

Departamento da Conta Única/Depósitos Judiciais, via sistema de Malote 

Digital, dos documentos nesses exigidos – cópias do alvará judicial 

eletrônico, decisões interlocutórias e/ou sentença e da 

procuração/instrumento de mandato, em caso de terceiro beneficiário. As 

intimações no Juizado Especial serão feitas na forma prevista para a 

citação ou por qualquer outro MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 

9.099/1995, art. 19 -, sendo que nas realizadas por telefone, deverá 

certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem 

falou e, em resumo, o teor da comunicação e da respectiva resposta, além 

de outras informações pertinentes – art. 911 da CNGC. Sem taxas, 

despesas, custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 

9.099/1995, arts. 54 e 55. Transitada em julgado, proceda com as baixas 

necessárias e arquive. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, 

§ 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. À submissão do(a) Juiz (a) de Direito 

para fins do disposto no artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago 

J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

_________________________ VISTOS. HOMOLOGO, para que surta 

seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo, na 

forma do artigo 40 da lei 9099/95. CUMPRA-SE expedindo o necessário, 

com as cautelas de estilo. MARINA CARLOS FRANÇA Juíza de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000030-15.2018.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

ALEQUIANA MALAQUIAS PRADO DA SILVEIRA (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:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA Processo nº 

1000030-15.2018.8.11.0031 PROJETO DE SENTENÇA Vistos. Dispensado 

o relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS - rito da Lei n. 9.099/95, proposta por ALEQUIANA 

MALAQUIAS PRADO DA SILVEIRA em desfavor de TELEFONICA BRASIL 

S.A. É o necessário. Decido. Em audiência de conciliação as partes 

realizaram acordo (id. 12748986). Isso posto, considerando que em 

havendo transação/acordo o exame do magistrado deve se limitar à sua 

validade e eficácia, entre os quais, se houve a efetiva transação, os 

transatores são titulares do direito que dispõem parcialmente, capazes de 

transigir e estão adequadamente representados, ausente qualquer 

impedimento ou ilegalidade no avençado/acordado pelas partes, 

HOMOLOGO-O para que produza seus efeitos legais – Lei n. 9.099/1995, 

art. 22, parágrafo único - e, em consequência, RESOLVO O MÉRITO – 

CPC, art. 269, III/NCPC, art. 487, III, “b”. Sem taxas, despesas, custas 

processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. 

Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido o prazo recursal e 

cumprido o acordado, arquive com as baixas e anotações de estilo. Não 

sendo o caso de aguardar eventual cumprimento da transação, arquive 

imediatamente – CNGC, art. 915. Do contrário, na ausência do 

cumprimento, após solicitação do interessado – art. 52, inciso IV, da Lei n. 

9.099/1995 -, prossiga com a execução na forma disposta pela Lei dos 

Juizados Especiais – art. 52 e ss. - e Código de Processo Civil – art. 475-I 

e ss./Novo Código de Processo Civil – art. 513 e ss.. Nada requerido no 

prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em julgado, arquive os autos, sem 

prejuízo de seu desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, 

bem como Intimação das partes e de seus patronos – CNGC, art. 914 e 

Enunciado 12 do Estado de Mato Grosso, aprovado no XII Encontro em 

Cuiabá-MT, P. Cumpra. À submissão do(a) Juiz (a) de Direito para fins do 

disposto no artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

____________________________________________________________

______________________________________________ VISTOS. 

HOMOLOGO, para que surta seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo juiz leigo, na forma do artigo 40 da lei 9099/95. CUMPRA-SE 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. MARINA CARLOS 

FRANÇA Juíza de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000112-80.2017.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

ALBINO SILVA PERGENTINO (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):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA Processo nº 

1000112-80.2017.8.11.0031 PROJETO DE SENTENÇA Vistos. Dispensado 

o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato de recurso de 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por VIVO S.A., no processo que 

lhe move ALBINO SILVA PERGENTINO, no prazo de 5 (cinco) dias, dirigida 

ao juiz, com alegação de omissão. É o relato do necessário. Decido. Há a 

oposição de recurso embargos de declaração com indicação/alegação de 

omissão, interposto por escrito e no prazo legal de 5 (cinco) dias, 

contados da ciência da decisão – Lei n. 9.099/1995, art. 49 -, o qual não 

se sujeita ao preparo, fatos quem permitem o seu conhecimento e, 

consequentemente, interrompe o prazo para a interposição de recurso - 

Lei n. 9.099/1995, art. 50 -, com redação dada pela Lei n. 13.105/2015. 

Presentes as condições da ação e os pressupostos processuais de 

existência e validade, inexistindo quaisquer nulidades ou irregularidades 

que devam ser declaradas ou sanadas, bem como preliminares ou 

questões prévias que pendam de apreciação e permitindo a hipótese de 

julgamento imediato da lide, passo a analisar o mérito. 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 interpôs recurso de 

embargos de declaração, irresignada com a sentença de mérito proferida 

a qual condenou em danos morais (id. 12), sob alegação de omissão por 

não fundamentar a existência do dano moral. Verifica-se que não merece 

prosperar a alegação de omissão, posto que na sentença embargada 

foram explorados todos os pontos da exordial, bem como da contestação, 

constando ainda tópico específico a respeito dos danos morais a serem 

indenizados, tratando-se de dano in re ipsa, por negativação indevida. O 

suso apresentado já demonstra que não há omissão alguma a ser 

conhecida e que opôs embargos manifestamente protelatórios com o 

intuito de atrasar o andamento do processo e prejudicar a parte adversa, 

razão pela qual condeno o(a) embargante a pagar ao embargado multa de 

2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa – NCPC, art. 1.026, 

§ 2º. Nesses termos: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 

DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. 

IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER PROTELATÓRIO EVIDENCIADO. MULTA DO 

ART. 1.026, § 2º, DO CPC/15. 1. De acordo com a norma prevista no art. 

1.022 do CPC/15, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de 

obscuridade, contradição, omissão ou correção de erro material da 

decisão recorrida. 2. No caso, não se verifica a existência de quaisquer 

das deficiências em questão, pois o acórdão embargado enfrentou e 

decidiu, de maneira integral e com fundamentação suficiente, toda a 

controvérsia posta no recurso. 3. Incabível alegar suposta omissão quanto 

ao enfrentamento de tese suscitada nas razões de recurso especial 

inadmitido, quando, na hipótese, o agravo em recurso especial sequer 

ultrapassou a barreira da admissibilidade recursal, tendo-lhe sido aplicada 

a Súmula 182/STJ, mormente quando tal questão restou expressamente 

apreciada no acórdão embargado. 4. Não podem ser acolhidos embargos 

declaratórios que, a pretexto da alegação de omissão do acórdão 

embargado, traduzem, na verdade, o inconformismo da parte com a 

decisão tomada, pretendendo rediscutir o que já foi exaustivamente 

decidido. Nesse panorama, tratando-se de embargos manifestamente 

protelatórios, possível a aplicação de multa prevista no art. 1.026, § 2º, do 

CPC/15. 5. Embargos de declaração rejeitados com aplicação à parte ora 

embargante de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos 

do art. 1.026, § 2º, do CPC/15”. (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 

792.933/SC, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

23/08/2016, DJe 01/09/2016) Isso posto, CONHEÇO DOS EMBARGOS e, 

porque NÃO há omissão na decisão recorrida, NEGO PROVIMENTO. 

Ademais, CONDENO a embargante VIVO S.A., a pagar ao embargado 

multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa – NCPC, 

art. 1.026, § 2º. 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 . 0 9 9 / 9 5 .  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, para que surta 

seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo, na 

forma do artigo 40 da lei 9099/95. CUMPRA-SE expedindo o necessário, 

com as cautelas de estilo. MARINA CARLOS FRANÇA Juíza de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000082-45.2017.8.11.0031
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Parte(s) Polo Ativo:

KEROLAYNE PORTO SEVERINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA Processo nº 

1000082-45.2017.8.11.0031 PROJETO DE SENTENÇA Vistos. Dispensado 

o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato de recurso de 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por VIVO S.A., no processo que 

lhe move KEROLAYNE PORTO SEVERINO, no prazo de 5 (cinco) dias, 

dirigida ao juiz, com alegação de omissão. É o relato do necessário. 

Decido. Há a oposição de recurso embargos de declaração com 

indicação/alegação de omissão, interposto por escrito e no prazo legal de 

5 (cinco) dias, contados da ciência da decisão – Lei n. 9.099/1995, art. 49 

-, o qual não se sujeita ao preparo, fatos quem permitem o seu 

conhecimento e, consequentemente, interrompe o prazo para a 

interposição de recurso - Lei n. 9.099/1995, art. 50 -, com redação dada 

pela Lei n. 13.105/2015. Presentes as condições da ação e os 

pressupostos processuais de existência e validade, inexistindo quaisquer 

nulidades ou irregularidades que devam ser declaradas ou sanadas, bem 

como preliminares ou questões prévias que pendam de apreciação e 

permitindo a hipótese de julgamento imediato da lide, passo a analisar o 

mérito. 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 interpôs recurso de embargos de declaração, irresignada com a 

sentença de mérito proferida a qual condenou em danos morais (id. 

12478335), sob alegação de omissão por não fundamentar a existência do 

dano moral. Verifica-se que não merece prosperar a alegação de 

omissão, posto que na sentença embargada foram explorados todos os 

pontos da exordial, bem como da contestação, constando ainda tópico 

específico a respeito dos danos morais a serem indenizados, tratando-se 

de dano in re ipsa, por negativação indevida. O suso apresentado já 

demonstra que não há omissão alguma a ser conhecida e que opôs 

embargos manifestamente protelatórios com o intuito de atrasar o 

andamento do processo e prejudicar a parte adversa, razão pela qual 

condeno o(a) embargante a pagar ao embargado multa de 2% (dois por 

cento) sobre o valor atualizado da causa – NCPC, art. 1.026, § 2º. Nesses 

termos: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. 

REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER 

PROTELATÓRIO EVIDENCIADO. MULTA DO ART. 1.026, § 2º, DO CPC/15. 

1. De acordo com a norma prevista no art. 1.022 do CPC/15, são cabíveis 

embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, 

omissão ou correção de erro material da decisão recorrida. 2. No caso, 

não se verifica a existência de quaisquer das deficiências em questão, 

pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com 

fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso. 3. 

Incabível alegar suposta omissão quanto ao enfrentamento de tese 

suscitada nas razões de recurso especial inadmitido, quando, na hipótese, 

o agravo em recurso especial sequer ultrapassou a barreira da 

admissibilidade recursal, tendo-lhe sido aplicada a Súmula 182/STJ, 

mormente quando tal questão restou expressamente apreciada no 

acórdão embargado. 4. Não podem ser acolhidos embargos declaratórios 

que, a pretexto da alegação de omissão do acórdão embargado, 

traduzem, na verdade, o inconformismo da parte com a decisão tomada, 

pretendendo rediscutir o que já foi exaustivamente decidido. Nesse 

panorama, tratando-se de embargos manifestamente protelatórios, 

possível a aplicação de multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/15. 5. 

Embargos de declaração rejeitados com aplicação à parte ora embargante 

de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 

1.026, § 2º, do CPC/15”. (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 792.933/SC, 

Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/08/2016, 

DJe 01/09/2016) Isso posto, CONHEÇO DOS EMBARGOS e, porque NÃO 

há omissão na decisão recorrida, NEGO PROVIMENTO. Ademais, 

CONDENO a embargante VIVO S.A., a pagar ao embargado multa de 2% 

(dois por cento) sobre o valor atualizado da causa – NCPC, art. 1.026, § 

2º. 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 

L i m a  T i a g o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

___________ VISTOS. HOMOLOGO, para que surta seus efeitos legais, o 

projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo, na forma do artigo 40 da lei 

9099/95. CUMPRA-SE expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. 

MARINA CARLOS FRANÇA Juíza de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000029-30.2018.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA ABREU GASPAR (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):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA Processo nº 

1000029-30.2018.8.11.0031 PROJETO DE SENTENÇA Vistos. Dispensado 

o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta por VANESSA ABREU GASPAR em face de 

VIVO S.A. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites 

traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 9.099/95, c.c artigo 1.046, 

parágrafos 2º e 4º do CPC e Enunciados 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. Existindo 

preliminares suscitadas. Enfrento-as. Afasto a preliminar de ausência de 

interesse processual, e ainda ausência de pretensão resistida, já que não 

há dúvida que a parte autora tem direito a vir a juízo pleitear aquilo que 

entende devido e ser de direito (art. 5º, incisos II e XXXV, CRFB/88), bem 

como dada a resistência à pretensão e a adequação da via eleita. Este se 

traduz pela não espontaneidade da parte adversa em aceitar a pretensão 

autoral, aliada à necessidade do provimento jurisdicional para solução do 

litígio - composto do binômio necessidade/utilidade. Considerando-se que a 

parte adversa resistiu à pretensão deduzida pela parte Autora, e 

formou-se, em consequência, a lide, conclui-se então que está possui 

interesse processual. Rejeito ainda a preliminar de impossibilidade de 

inversão do ônus da prova, posto que, não foi deferido a parte autora. 

Indefiro a preliminar de ausência de documento imprescindível, ante a 

juntada de comprovante de negativação retirado de site e não original 

emitido pela CDL, cumpre que a reclamada poderia ter anexado aos autos 

provas de que o referido documento é falso, contudo, não se 

desincumbiu, tratando-se de meras alegações. Passo a análise do mérito. 

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que razão não assiste à parte autora. 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 
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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 no valor de R$ 116,89 (Cento e 

dezesseis reais e oitenta e nove centavos), data da Inclusão 06/08/2016, 

contrato nº 0266320722, não possuindo debito junto a requerida. Em que 

pese às argumentações do reclamante, não vislumbro qualquer conduta 

ilícita praticada pela parte demandada, mas, sim, exercício regular de um 

direito ante a existência de relação jurídica entre as partes, inexistindo, 

portanto, qualquer dever de reparação. O acervo probatório existente nos 

autos é apto a corroborar as alegações aduzidas pela defesa, tendo está 

anexado contrato devidamente assinado, documentos pessoais, restando 

comprovado de forma satisfatória a legitimidade dos débitos que 

ensejaram a inclusão do nome da parte autora nos órgãos restritivos de 

crédito. Nessa senda tem decidido as Turmas recursais: APELAÇÃO 

CÍVEL - DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DEBITO C/C DANO MORAL - 

ALEGAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA -COMPROVAÇÃO DA ORIGEM 

DÉBITO - NEGATIVAÇÃO DEVIDA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. - 

Uma vez comprovada a existência de relação jurídica entre as partes bem 

como o debito motivador da negativação e tal fato não sendo impugnado 

de forma especifica pelo autor, é de se reconhecer exercício regular do 

direito de cobrança e devida a negativação em órgãos de proteção ao 

crédito.(TJ-MG - AC: 10707130273196001 MG, Relator: Alexandre 

Santiago, Data de Julgamento: 18/03/2015, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 24/03/2015) COMPRA E VENDA – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS – AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE PROVAR OS 

FATOS ALEGADOS NA INICIAL – INADIMPLEMENTO DA CONSUMIDORA – 

NEGATIVAÇÃO DEVIDA JUNTO AOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO, EFETUADA EM EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – SENTENÇA 

MANTIDA. -Recurso desprovido.(TJ-SP - APL: 10274215720148260001 SP 

1027421-57.2014.8.26.0001, Relator: Edgard Rosa, Data de Julgamento: 

03/09/2015, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

03/09/2015). Resta 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 a 

reclamante, não quitou o debito aberto com a reclamada, o que justificou o 

encaminhamento do nome da parte autora aos cadastros da Serasa e do 

SPC. Inocorrente, portanto, qualquer afronta a direito de personalidade em 

razão de conduta praticada pela parte Ré, pela efetiva comprovação da 

relação jurídica entre as partes. Não havendo como prosperar a tese 

autoral, como já explicitado, de rigor é a improcedência da pretensão 

inicial. 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 4% 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 4% (quatro 

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. 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 artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi 

A n n e  L i m a  T i a g o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

________________ VISTOS. HOMOLOGO, para que surta seus efeitos 

legais, o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo, na forma do artigo 

40 da lei 9099/95. CUMPRA-SE expedindo o necessário, com as cautelas 

de estilo. MARINA CARLOS FRANÇA Juíza de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000013-76.2018.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

MEIRIELEN ARAUJO 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):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA Processo nº 

1000013-76.2018.8.11.0031 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 

MEIRIELEN ARAUJO DE SOUZA e VIVO S.A., em que a parte autora deixou 

de comparecer à audiência para a qual foi intimada (id. 12314221) É o 

necessário. Decido. A reclamante deixou de comparecer na audiência, 

apesar de devidamente intimada para o ato, assim como não apresentou 

justificativa para isso até a abertura da solenidade, determinando a 

legislação – Lei n. 9.099/1995, arts. 9º e 51 – que o processo seja extinto, 

sem resolução do mérito, sempre que, sem justo motivo, deixar de 

comparecer PESSOALMENTE à sessão de conciliação ou a audiência de 

instrução e julgamento, condenando a parte nas custas, ante a desídia, 

observando, todavia, que no caso de apresentação de justificativa 

suficiente da ausência poderá ser isenta do pagamento das despesas 

processuais/custas. O § 1º do art. 51 da Lei n. 9.099/1995 preceitua que a 

extinção do processo independerá, em qualquer hipótese, de previa 

intimação pessoal da parte, cuja aplicação do Código Processual Civil é 

subsidiária e não incide nas circunstâncias em que há regramento 

específico naquela especial. Isso posto, julgo EXTINGO O PROCESSO, 

SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - Lei n. 9.099/1995, art. 51, I -, bem como 

CONDENO a parte reclamante MEIRIELEN ARAUJO DE SOUZA, no 

pagamento das custas, taxas e despesas processuais. Sem honorários 

advocatícios - Lei n. 9.099/1995, art. 55. Desnecessária a intimação da 

parte reclamante, da sentença de extinção do feito sem a apreciação do 

mérito por sua ausência às audiências de conciliação e julgamento, 

correndo o prazo recursal da data de publicação da sentença – NCPC, art. 

1.003, § 1º c/c Lei n. 9.099/1995, art. 2º -, salvo se tiver advogado 

constituído - Enunciado n. 14, aprovado no XII Encontro de Juízes dos 

Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e alterado no XV. Após o 

trânsito em julgado, certifique e, na hipótese de não estar isenta a parte 

sucumbente, intime-a para recolhimento/pagamento da condenação no 

prazo de 15 (quinze) dias, o qual, transcorrido in albis, resultará na 

informação do valor para inscrição na dívida ativa, protesto e anotação na 

margem da distribuição/sistema para que, diante de eventual solicitação de 

certidão, possa constar a referência formal – art. 467, caput, da CNGC - e 

parte final do Enunciado n. 14, aprovado no XII Encontro de Juízes dos 

Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e alterado no XV. 

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) Juíz(a) de Direito para fins do disposto no 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

____________________________________________________________

__________________________ VISTOS. HOMOLOGO o presente projeto 

de sentença para que surtem seus efeitos legais nos termos do art. 40 da 

Lei 9.099/95. Cumpra-se expedindo o necessário. MARINA CARLOS 

FRANÇA Juíza de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000076-38.2017.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA LETICIA MENDES DA SILVA QUINTEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):
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MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA Processo nº 

1000076-38.2017.8.11.0031 PROJETO DE SENTENÇA Vistos. Dispensado 

o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato de recurso de 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por AMANDA LETICIA MENDES 

DA SILVA QUINTEIRO, no prazo de 5 (cinco) dias, dirigida ao juiz, com 

alegação de omissão. É o relato do necessário. Decido. Há a oposição de 

recurso embargos de declaração com alegação de omissão, interposto 

por escrito e no prazo legal de 5 (cinco) dias, contados da ciência da 

decisão – Lei n. 9.099/1995, art. 49 -, o qual não se sujeita ao preparo, 

fatos quem permitem o seu conhecimento e, consequentemente, 

interrompe o prazo para a interposição de recurso - Lei n. 9.099/1995, art. 

50 -, com redação dada pela Lei n. 13.105/2015. Presentes as condições 

da ação e os pressupostos processuais de existência e validade, 

inexistindo quaisquer nulidades ou irregularidades que devam ser 

declaradas ou sanadas, bem como preliminares ou questões prévias que 

pendam de apreciação e permitindo a hipótese de julgamento imediato da 

lide, passo a analisar o mérito. 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 autora interpôs recurso de embargos de 

declaração, irresignada com a sentença de mérito proferida, a qual julgou 

improcedente os pedidos iniciais, bem como condenou o autor em litigância 

de má fé e honorários advocatícios (id. 12270061). Afirma o embargante 

que a sentença possui como motivação para o indeferimento o “A parte 

reclamada por sua vez demonstrou suficientemente a legitimidade da 

cobrança, trazendo aos autos contrato devidamente escrito com 

assinatura da parte autora idêntica ao da aposta em procuração e demais 

documentos pessoais, provas que permitem vislumbrar a existência de 

contrato de consumo entre as partes”, contudo a requerida não teria 

anexado o referido contrato, utilizando-se apenas de faturas do cartão e 

tela de seu sistema. Verifica-se que a reclamada apenas afixou parte da 

assinatura da autora na peça de contestação, deixando de anexar o 

referido contrato, contudo, trouxe outros documentos capazes de 

comprovar suas alegações e o debito da parte autora. A sentença 

embargada possui como motivação para o indeferimento, os documentos 

que a requerida anexou à contestação, conforme se pode observar no id. 

10907676, sendo extrato de utilização do cartão de crédito, número da 

conta bancaria e cartão de crédito. Analisando os argumentos trazidos, 

bem como a sentença objurgada, entendo que os presentes embargos 

merecem parcial provimento. Isso posto, CONHEÇO DOS EMBARGOS e 

DOU PARCIAL PROVIMENTO para constar na referida sentença: “A parte 

reclamada por sua vez demonstrou suficientemente a legitimidade da 

cobrança, trazendo aos autos extrato de utilização, número de conta 

bancaria e do cartão de crédito que demonstram a relação contratual entre 

as partes, provas que permitem vislumbrar a existência de contrato de 

consumo entre as partes”. Bem como retirar da referida sentença o 

parágrafo abaixo: “Sublinho, neste ponto, a desnecessidade de produção 

de prova pericial para analisar a equivalência das assinaturas constantes 

nos documentos arrolados na inicial e do contrato juntado pela parte ré, 

isto porque estas são bastante semelhantes a olho nu[1]”. No mais, 

devendo permanecer o comando judicial atacado tal como está lançada. 

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 

J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

___________________________ VISTOS. HOMOLOGO o presente projeto 

de sentença para que surtem seus efeitos legais nos termos do art. 40 da 

Lei 9.099/95. Cumpra-se expedindo o necessário. MARINA CARLOS 

FRANÇA Juíza de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000003-32.2018.8.11.0031
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TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA Processo nº 

1000003-32.2018.8.11.0031 PROJETO DE SENTENÇA Vistos. Trata-se de 

AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDEBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS proposta por GEOVANIA NERIS DOS SANTOS contra 

TELEFONICA BRASIL S/A. Dispenso o relatório, autorizada pelo artigo 38 

da Lei 9.099/95. Fundamento e decido. Diante da desnecessidade da 

produção de provas em audiência, passo julgamento antecipado da lide, 

nos termos do artigo 330, I, do Código de Processo Civil. Presentes os 

pressupostos processuais e as condições da ação, passo ao julgamento 

do mérito. No caso há relação consumerista entre as partes, sendo a 

parte autora consumidora e a parte ré fornecedora de serviços de 

telefonia, nos termos do artigo 2º, caput, e 3º caput do Código de Defesa 

do Consumidor – CDC. Havendo relação de consumo, e estando patente a 

hipossuficiência do consumidor, isso porque a parte ré está mais apta a 

provar o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a sua 

procedência, 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 ré provar a veracidade de seus alegados na qualidade de 

fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, 

seja porque as suas assertivas é fato extintivo de direito, nos termos do 

art. 373, II do CPC. Em suma, a parte autora sustentou que é cliente da 

reclamada e possuidora de um plano no valor de R$ 56,00 (cinquenta e 

seis reais). Contudo passou a se deparar com a exigência de valores 

superiores, decorrente de pacote de serviços não contratado, na 

conseguindo adimplir com o pagamento devido ao alto valor cobrado, 

sofrendo danos. De outro lado, a parte ré alega contração dos “Serviços 

de Terceiros”, por meio de SMS, não existindo danos a serem indenizados. 

Por fim, requer a improcedência da presente ação. Após detida analise 

dos autos, entendo que razão parcial assiste a parte autora. Verifica-se 

que, a parte ré alega que as cobranças do referido “SERVIÇOS DE 

TERCEIROS”, foi contratado pelo autor, via SMS, contudo, não traz em sua 

defesa nenhuma prova da referida contratação, sequer o dia que tal 

serviço foi adquirido. Portanto, do ônus da prova à parte ré não se 

desincumbiu– art. 6º, VIII, do CDC, vez que, a contestação foi apresentada 

carecendo de documentos imprescindíveis aptos a afastar a pretensão 

autoral. Pelo contrário, o contexto probatório trazido aos autos pela defesa 

ratifica as alegações da parte consumidora. Reputa-se assim inexistente a 

relação jurídica obrigacional entre as partes no que se refere ao 

“SERVIÇOS DE TERCEIROS”, restando inequívoca a obrigação de reparar 

o dano causado. A jurisprudência das Turmas que compõem a Segunda 

Seção do STJ (direito privado) é firme no sentido de que a repetição em 

dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, da Lei n. 8.078/90, 

pressupõe tanto a existência de pagamento indevido quanto a má-fé do 

credor. - STJ, 3ª Turma, AgRg no REsp 1199273/SP, Min. Sidnei Beneti, 

DJe 19/08/2011 – e, assim, enquanto a Corte Especial do STJ, no EAREsp 

n. 600.663/RS, não decide em definitivo a divergência com a Primeira 

Seção do STJ (direito público), que admite a condenação quando decorrer 

de dolo (má-fé) ou culpa na conduta – STJ, 2ª Turma, REsp 1.079.064/SP, 

Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 20/4/09 - mantenho o entendimento fixado 

pelas de Direito Privado, de que a restituição deve ocorrer de forma 

simples, exceto se comprovada a má-fé da fornecedora, a qual não 

decorre da mera cobrança de valores decorrentes de procedimentos que 

venham a ser declaradas ilegais e, portanto, para que haja a devolução 

em dobro dos valores cobrados, é necessária a comprovação de 3 (três) 

requisitos – Lei n. 8.078/90, art. 42, parágrafo único -, ou seja, que a 

cobrança realizada tenha sido indevida, haja o efetivo pagamento pelo 

consumidor do excesso e a ausência de engano justificável/a 
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demonstração da má-fé/dolo do credor. Verifica-se, que resta 

comprovado nos autos os requisitos autorizadores da devolução em 

dobro dos valores cobrado indevidamente e pagos pelo autor/consumidor, 

bem como a má fé da requerida em embutir nas faturas serviços não 

contratados pelo consumidor. Portando defiro a repetição de indébito e 

determino a restituição do valor de R$ 72,82 (setenta e dois reais e oitenta 

e dois centavos), na forma dobrada, em razão dos “serviços de terceiros” 

cobrado nas faturas mês de referência 05/2017 e 06/2017, únicas com 

comprovante de pagamento anexado ao processo. Quanto à alegação de 

que na situação em tela não há o dano moral, tem-se que esta não merece 

prosperar. Entendo que o acontecimento espelhado nos autos, em que a 

parte promovida realizou cobrança indevida, isto é, não disponibiliza a 

prestação de seus serviços de forma eficiente, e adequada, ensejou 

transtornos que ultrapassaram a esfera do mero aborrecimento 

caracterizando, portanto, lesão a sua dignidade. Ademais, 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. Nesse 

sentir, o princípio da confiança busca proteger a confiança que o 

consumidor deposita no vínculo contratual, mas especificamente na 

prestação contratual, na sua adequação ao fim que razoavelmente dele se 

espera, tutelando também a confiança depositada na segurança do 

produto ou do serviço prestado. 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. Adota-se, no caso, a Teoria do Risco 

do Empreendimento de modo que a responsabilidade se faça destituída da 

verificação de culpa - aquele que tem o bônus deve arcar com os riscos e 

ônus de sua atividade e, assim, sua responsabilidade somente pode ser 

afastada caso demonstrada uma das excludentes do nexo, o que não 

ocorreu no caso. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), 

quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e 

proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da 

parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a 

reiteração da prática ilícita. Isso posto, RESOLVO O MÉRITO, com base no 

art. 487, I do CPC, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos 

formulados para: · DETERMINAR a suspenção da cobrança/exigência do 

serviço denominado “Serviços de Terceiros”, da linha móvel nº 

65-99808-2760; · CONDENAR a reclamada a indenizar/compensar a 

reclamante, a título de dano moral/imaterial, no valor de R$ 1.500,00 (um mil 

e quinhentos 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. · CONDENAR a reclamada a 

pagar ao reclamante, já em dobro – Lei n. 8.078/90, art. 42, parágrafo 

único/CC/02, art. 940 -, no valor de R$ 145,44 (cento e quarenta e cinco 

reais e quarenta e quatro centavos), corrigido monetariamente a partir do 

desembolso/pagamentos das quantias indevidas, 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. P. I. Cumpra. À 

submissão do Juiz de Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 

9 . 0 9 9 / 9 5 .  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 surtem seus efeitos legais nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Cumpra-se expedindo o necessário. 

MARINA CARLOS FRANÇA Juíza de Direito.
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TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA Processo nº 

1000024-08.2018.8.11.0031 PROJETO DE SENTENÇA Vistos. Dispensado 

o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trata-se de AÇÃO DE 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL proposta por NAIANY MEIRA DE SOUZA em face de 

TELEFONICA BRASIL S.A. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 

9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC e Enunciados 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. 

Existindo preliminar suscitada. Enfrento-as. Por fim, rejeito a preliminar de 

impossibilidade de inversão do ônus da prova, eis que a tese se confunde 

com a análise do próprio mérito. Indefiro a preliminar de ausência de 

documento imprescindível, ante a juntada de comprovante de negativação 

retirado de site e não original emitido pela CDL, cumpre que a reclamada 

poderia ter anexado aos autos provas de que o referido documento é 

falso, contudo, não se desincumbiu, tratando-se de meras alegações. 

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 em 

contestar genericamente os fatos. A reclamada não anexou relatório de 

consumo, áudio de ligação, contrato assinado, ou qualquer documento 

capaz de comprovar a existência de débitos, sendo provas de fácil 

produção pela requerida A contestação é estéril de prova, nada foi 

juntado aos autos que comprovasse a contratação do serviço pós-pago. 

O que foi juntado ao feito foi meras reproduções das telas do sistema de 

informática. 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 
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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. No 

que se refere ao pedido contraposto, entendendo que o mesmo deve ser 

julgado improcedente, haja vista, que a requerida não anexou documentos 

capazes de comprovar a efetiva contratação pela parte autora. Deixo de 

condenar a parte autora em litigância de má-fé, pois não se configuraram 

nenhuma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC. 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 liminar deferida em exame sumario (id. 11916474). - 

DECLARAR A INEXISTÊNCIA do contrato, bem como dos débitos discutidos 

nos autos, devendo a reclamada abster-se de exigi-los/cobrá-los 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$ 5.000,00 (cinco mil reais), 

corrigido monetariamente a partir da leitura/intimação da sentença – 

Enunciado n. 362 da Súmula do STJ -, com base no Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de juros de 

1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, 

c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I 

Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do 

Conselho da Justiça Federal, a partir do evento danoso/data da inscrição – 

responsabilidade extracontratual – Enunciado n. 54 da Súmula do STJ e 

CC/02, art. 398. - Julgo improcedente o pedido contraposto e a 

condenação em litigância de má fé; 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 

presente projeto de sentença para que surtem seus efeitos legais nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Cumpra-se expedindo o necessário. 

MARINA CARLOS FRANÇA Juíza de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000055-28.2018.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO LIMA DE BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA Processo nº 

1000055-28.2018.8.11.0031 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 DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS, movida por RONALDO LIMA DE BRITO em desfavor de 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. 

Existindo preliminares, passo a analise: No que diz respeito à preliminar de 

inépcia da inicial, por ausência de documentos indispensável, tal pedido 

não merece acolhimento, uma vez que o comprovante de endereço não é 

documento indispensável ao julgamento da controvérsia trazida ao 

conhecimento desse juízo. Sendo necessária apenas a simples indicação 

da residência, conforme preceitua o art. 319, II, do Novo Código de 

Processo Civil. Afasto a preliminar de ausência de interesse processual, e 

ainda ausência de pretensão resistida, já que não há dúvida que a parte 

autora tem direito a vir a juízo pleitear aquilo que entende devido e ser de 

direito (art. 5º, incisos II e XXXV, CRFB/88), bem como dada a resistência 

à pretensão e a adequação da via eleita. Este se traduz pela não 

espontaneidade da parte adversa em aceitar a pretensão autoral, aliada à 

necessidade do provimento jurisdicional para solução do litígio - composto 

do binômio necessidade/utilidade. Considerando-se que a parte adversa 

resistiu à pretensão deduzida pela parte Autora, e formou-se, em 

consequência, a lide, conclui-se então que está possui interesse 

processual. Indefiro a preliminar de inépcia, documento unilateral, ante a 

juntada de comprovante de negativação retirado de site e não original 

emitido pela CDL, cumpre que a reclamada poderia ter anexado aos autos 

provas de que o referido documento é falso, contudo, não se 
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desincumbiu, tratando-se de meras alegações. No que se refere a 

preliminar de improcedência por ausência de danos morais, a mesma se 

confunde com o mérito e será julgada em momento oportuno. Passo a 

análise do mérito. Aduz a autora que teve seu nome inscrito nos órgãos 

restritivos de crédito, por um débito de responsabilidade da parte 

reclamada, não possuindo nenhum débito em aberto capaz de ensejar a 

referida negativação. A parte reclamada contestou o pedido, alegando que 

o dano moral só se configura com a resistência injustificada e comprovada 

da parte contra a pretensão deduzida, não havendo que falar em dano 

moral, e negativações preexistentes. 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 em contestar genericamente 

os fatos. A reclamada não anexou contrato, extratos ou qualquer 

documento capaz de comprovar a existência de débitos, sendo provas de 

fácil produção pela requerida. 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. 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: - 

DETERMINAR QUE SEJA EXCLUÍDO o nome da parte autora dos 

registros/banco de inadimplentes (SPC, SERASA), relacionado ao débito 

objeto da presente ação; Determino que está secretária OFICIE, com 

URGÊNCIA, o responsável pelo registro/banco de dados para que proceda 

com a exclusão. - DECLARAR A INEXISTÊNCIA do contrato, bem como do 

débito discutido nos autos, devendo a reclamada abster-se de 

exigi-lo/cobrá-lo por qualquer meio, a partir do trânsito em julgado, sob 

pena de multa cominatória/astreinte equivalente ao TRIPLO do importe que 

exigir em desacordo; - CONDENAR a parte Ré a COMPENSAR/PAGAR à 

parte autora, a título de dano moral, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais), corrigido monetariamente a partir da leitura/intimação da sentença – 

Enunciado n. 362 da Súmula do STJ -, com base no Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de juros de 

1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, 

c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I 

Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do 

Conselho da Justiça Federal, a partir do evento danoso/data da inscrição – 

responsabilidade extracontratual – Enunciado n. 54 da Súmula do STJ e 

CC/02, art. 398. DEFIRO os benefícios da ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA. Sem despesas processuais e honorários advocatícios, na 

forma dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/1995. Fica a parte sucumbente, 

desde já, ciente de que o não pagamento do valor da condenação no 

prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito em julgado da sentença, 

apresentação de memória discriminada do débito e intimação para isso, 

acarretará a incidência da multa de 10% (dez por cento) sobre tal valor – 

art. 52, caput, da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do CPC/NCPC, art. 523 e §§. 

Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido o prazo recursal e 

cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações de estilo. Do 

contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do interessado – 

art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a execução na 

forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e ss. - e Código 

de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de Processo Civil – art. 

513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em 

julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu desarquivamento a 

pedido da parte – CNGC, art. 1.006. Prescindível o Registro no caso – 

CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de 

sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado 

de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. À submissão do(a) 

Juiz(a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi 

A n n e  L i m a  T i a g o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

_________________________________________ VISTOS. HOMOLOGO 

o presente projeto de sentença para que surtem seus efeitos legais nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Cumpra-se expedindo o necessário. 

MARINA CARLOS FRANÇA Juíza de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000068-27.2018.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA CORREA DE SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)
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Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA Processo nº 

1000068-27.2018.8.11.0031 PROJETO DE SENTENÇA Vistos. Dispensado 

o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C TUTELA 

ANTECIPADA E DANOS MORAIS proposta por PATRICIA CORREA DE 

SANTANA em face de ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CRÉDITOS 

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 o 

mencionado contrato de aquisição, ou qualquer documento capaz de 

comprovar a existência de débito. A reclamada afirma a existência do 

débito, mas nada, nenhuma evidência, por mínima que seja, apresentou 

neste sentido. 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 13677068), 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: - DETERMINAR QUE SEJA EXCLUÍDO o nome da parte 

autora dos registros/banco de inadimplentes, relacionado ao débito objeto 

da presente ação, no prazo de 05 dias. Oficiem-se aos órgãos de 

restrição ao crédito para cancelamento definitivo das restrições 

comerciais efetivada no CPF da parte reclamante, com relação aos débitos 

discutidos neste feito. - 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 

artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

____________________________________________________________

___________ VISTOS. HOMOLOGO o presente projeto de sentença para 

que surtem seus efeitos legais nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 

Cumpra-se expedindo o necessário. MARINA CARLOS FRANÇA Juíza de 

Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000065-72.2018.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

ATHAIDES GALDINO DOS SANTOS OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA Processo nº 

1000065-72.2018.8.11.0031 PROJETO DE SENTENÇA Vistos. 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 ATHAIDES GALDINO DOS SANTOS OLIVEIRA em 

face de BANCO BRADESCO S.A. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 

9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC e Enunciados nº161 

e 162 do FONAJE. Fundamento e decido. Existindo preliminares, passo ao 

julgamento. Afasto a preliminar de ausência de interesse processual, e 

ainda ausência de pretensão resistida, já que não há dúvida que a parte 

autora tem direito a vir a juízo pleitear aquilo que entende devido e ser de 

direito (art. 5º, incisos II e XXXV, CRFB/88), bem como dada a resistência 

à pretensão e a adequação da via eleita. Este se traduz pela não 

espontaneidade da parte adversa em aceitar a pretensão autoral, aliada à 

necessidade do provimento jurisdicional para solução do litígio - composto 

do binômio necessidade/utilidade. Considerando-se que a parte adversa 

resistiu à pretensão deduzida pela parte Autora, e formou-se, em 

consequência, a lide, conclui-se então que está possui interesse 

processual. No que diz respeito à preliminar de inépcia da inicial, por 

ausência de documentos indispensável, tal pedido não merece 

acolhimento, uma vez que o referido documento não é documento 

indispensável ao julgamento da controvérsia trazida ao conhecimento 

desse juízo. Sendo necessária apenas a simples indicação da residência, 

conforme preceitua o art. 319, II, do Novo Código de Processo Civil. Passo 

a análise do mérito. Pleiteia a reclamante indenização por danos morais, ao 

argumento que seu nome foi inscrito no cadastro das entidades de 

proteção ao crédito, em razão de um débito que não reconhece. No 

documento acostado à inicial ficou demonstrada a negativação do nome 

da reclamante pela reclamada. A parte reclamada contestou o pedido, 

alegando que o dano moral só se configura com a resistência injustificada 

e comprovada da parte contra a pretensão deduzida, não havendo que 

falar em dano moral. Após análise percuciente dos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste à 

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. Verifica-se que a requerida não anexou contrato, extrato 

bancário ou outro documento que comprove a existência de débito em 

aberto presumindo-se, portanto, verdadeira a versão posta na inicial. 

Infere-se, portanto, que ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais 

da reclamante para a referida contratação. A inserção do nome do 

reclamante nas entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso. 

Restando caracterizada a falha e a abusividade na prestação de seus 

serviços. Assim, não comprovada à legitimidade da cobrança, a 

declaração da inexistência do débito oriundo da negativação indevida, e a 

reparação pelos danos suportados é medida que se impõe. No tocante 

aos danos morais, não há olvidar que, como vem decidindo nossos 

tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem 

maiores consequências, não são passíveis de indenização por dano 

moral. No entanto, em se tratando de negativação indevida, dúvida não há 

que há violação a bem jurídico passível de indenização, prescindindo a 
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efetiva comprovação da materialização do dano. Além do mais, é sempre 

útil repetir que a responsabilidade que incide sobre o produtor ou o 

fornecedor de bens de consumo é objetiva e configura-se 

independentemente da caracterização da culpa, sendo suficiente o ato 

ilícito, o nexo de causalidade e o dano, que como já dito, é, neste caso, 

presumido. Tal responsabilidade está, ainda, fundamentada na teoria do 

risco do empreendimento, pois aquele que tem o bônus deve arcar com os 

riscos e ônus de sua atividade. Nessa senda, tem manifestado as Turmas 

Recursais: RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE TELEFONIA. 

CANCELAMENTO DE LINHA TELEFÔNICA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. 

DANO MORAL. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. I – A inclusão do nome do 

consumidor em cadastro de restrição ao crédito resulta em ofensa à 

imagem e reputação, causando desconforto moral apto a ensejar 

compensação pecuniária, sendo dispensável a prova do prejuízo. II – O 

valor da compensação por danos morais deve ser informado por critérios 

de proporcionalidade e razoabilidade, observando-se as condições 

econômicas das partes envolvidas, a natureza, a extensão do dano, o 

caráter punitivo da medida e o não enriquecimento sem causa da parte 

ofendida. III - O termo inicial dos juros de mora incidentes sobre os danos 

morais decorrentes da relação contratual é a data da citação. IV – 

Negou-se provimento ao recurso do autor. Deu-se parcial provimento ao 

recurso da ré.(TJ-DF - APC: 20130110862516, Relator: JOSÉ DIVINO DE 

OLIVEIRA, Data de Julgamento: 07/10/2015, 6ª Turma Cível, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 13/10/2015 . Pág.: 268); NEGATIVAÇÃO 

INDEVIDA. TELEFONIA. DANOS MORAIS IN RE IPSA. QUANTUM 

INDENIZATÓRIO MAJORADO PARA SE ADEQUAR AOS PARÂMETROS DA 

TURMA. SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE. RECURSO PROVIDO. 

(Recurso Cível Nº 71004473393, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Julgado em 12/07/2013)

(TJ-RS - Recurso Cível: 71004473393 RS, Relator: Carlos Eduardo 

Richinitti, Data de Julgamento: 12/07/2013, Terceira Turma Recursal Cível, 

Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 15/07/2013); 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. Pelo exposto, RESOLVO O MÉRITO, 

com fulcro no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil e 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão formulada na inicial, 

par: - DETERMINAR QUE SEJA EXCLUÍDO o nome da parte autora dos 

registros/banco de inadimplentes, relacionado ao débito objeto da presente 

ação, no prazo de 05 dias. Oficiem-se aos órgãos de restrição ao crédito 

para cancelamento definitivo das restrições comerciais efetivada no CPF 

da parte reclamante, com relação aos débitos discutidos neste feito. - 

DECLARAR A INEXISTÊNCIA do débito discutido nos autos, devendo a 

reclamada abster-se de exigi-lo/cobrá-lo por qualquer meio, a partir do 

trânsito em julgado, sob pena de multa cominatória/astreinte equivalente ao 

TRIPLO do importe que exigir em desacordo; - CONDENAR a reclamada 

indenizar o reclamante, a título de dano moral/imaterial, no valor de R$ 

3.000,00 (três mil reais), corrigido monetariamente a partir da 

leitura/intimação da sentença – Enunciado n. 362 da Súmula do STJ -, com 

base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 

-, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 

406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário 

Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro 

de Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federal, a partir do evento 

danoso/data da inscrição – responsabilidade extracontratual – Enunciado 

n. 54 da Súmula do STJ e CC/02, art. 398. DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita. 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 presente projeto de sentença 

para que surtem seus efeitos legais nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 

Cumpra-se expedindo o necessário. MARINA CARLOS FRANÇA Juíza de 

Direito.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA Processo nº 

1000066-57.2018.8.11.0031 PROJETO DE SENTENÇA Vistos. Dispensado 

o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trata-se de AÇÃO DE 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL proposta por ATHAIDES GALDINO DOS SANTOS 

OLIVEIRA em face de VIVO S.A. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 

9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC e Enunciados 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. 

Existindo preliminar suscitada. Enfrento-as. Indefiro a preliminar de 

ausência de documento imprescindível, ante a juntada de comprovante de 

negativação retirado de site e não original emitido pela CDL, cumpre que a 

reclamada poderia ter anexado aos autos provas de que o referido 

documento é falso, contudo, não se desincumbiu, tratando-se de meras 

alegações. No que diz respeito à preliminar de inépcia da inicial, por 

ausência de documentos indispensável, tal pedido não merece 

acolhimento, uma vez que o referido documento não é documento 

indispensável ao julgamento da controvérsia trazida ao conhecimento 

desse juízo. Sendo necessária apenas a simples indicação da residência, 

conforme preceitua o art. 319, II, do Novo Código de Processo Civil. Por 

fim, rejeito a preliminar de impossibilidade de inversão do ônus da prova, 

eis que a tese se confunde com a análise do próprio mérito. Passo a 

análise do mérito. 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. A contestação é estéril de prova, nada foi juntado aos autos 

que comprovasse a existência ou origem do débito, anexando apenas tela 

de seu sistema, e supostas faturas, produzidas unilateralmente A 

requerida não anexou contrato, gravação, ou qualquer documento capaz 

de comprovar suas alegações. Restando caracterizada a falha e a 
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abusividade na prestação de seus serviços. Ao lado disso, não se aplica 

a súmula 385 do STJ no presente caso, haja vista que, as negativações 

preexistentes que pesam sob o nome da parte autora estão sendo 

discutidas judicialmente (Autos nº 1000065-72.2018.8.11.0031). Nesse 

sentido, tem manifestado as Turmas Recursais: APELAÇÃO CÍVEL. 

DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS C/C 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COM A 

RÉ. SUPOSTA FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. 

SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DA AUTORA 

POSTULANDO A REPARAÇÃO EXTRAPATRIMONIAL. CABÍVEL. NA 

ESPÉCIE, TRATA-SE DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DECORRENTE DE 

FRAUDE, PORTANTO, A CONTROVÉRSIA SE ENCONTRA FORA DO 

ÂMBITO DA SÚMULA 385 DO STJ. CONQUANTO A INSCRIÇÃO DO 

DEVEDOR NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES SEJAM UM DIREITO 

SUBJETIVO DA ENTIDADE CREDORA, NO EXERCÍCIO REGULAR DE SEU 

DIREITO, ESTA INSCRIÇÃO DEVE TER ORIGEM REAL, O QUE NÃO SE 

DEMONSTROU NO CASO EM TELA. CABERIA A RÉ PROVAR A 

OCORRÊNCIA DA CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA, QUAL SEJA, A 

CELEBRAÇÃO DE CONTRATO EM NOME DA AUTORA, ÔNUS DO QUAL 

NÃO SE DESINCUMBIU. SEQUER TROUXE AOS AUTOS QUALQUER 

CONTRATO, SEJA ASSINADO PELA AUTORA, SEJA POR OUTRA 

PESSOA. DANO MORAL CONFIGURADO. (TJ-RJ - APL: 

00315620920118190205 RJ 0031562-09.2011.8.19.0205, Relator: DES. 

ANTONIO CARLOS DOS SANTOS BITENCOURT, Data de Julgamento: 

17/12/2014, VIGÉSIMA SÉTIMA CAMARA CIVEL/ CONSUMIDOR, Data de 

Publicação: 19/12/2014) Via de consequência procede à pretensão de 

condenação da parte reclamada ao pagamento de indenização por danos 

morais à parte autora, ante a inserção indevida de seu nome nos órgãos 

restritivos, que inviabilizaram o seu acesso ao crédito caracterizando o 

dano moral in re ipsa, sendo irrelevante, portanto, a prova da sua 

ocorrência. Nessa senda, 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. 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. O contexto retratado nos autos indica postura da Ré suficiente para 

gerar ofensa à honra. Com efeito, atente-se quanto à perda do tempo útil 

despendido pela parte autora, na busca de uma solução amigável ao 

problema, o que por si só também caracteriza o dano moral. Entendo que o 

dissabor experimentado ultrapassou os limites do mero aborrecimento, 

caracterizando, portanto, a lesão à sua dignidade. O dano moral resta 

configurado e deve ser reparado. 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. No 

que se refere ao pedido contraposto, entendendo que o mesmo deve ser 

julgado improcedente, haja vista, que a requerida não anexou documentos 

capazes de comprovar a efetiva contratação pela parte autora. Deixo de 

condenar a parte autora em litigância de má-fé, pois não se configuraram 

nenhuma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC. Pelo exposto, 

RESOLVO O MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão 

formulada na inicial, par: - DETERMINAR QUE SEJA EXCLUÍDO o nome da 

parte autora dos registros/banco de inadimplentes, relacionado ao débito 

objeto da presente ação, no prazo de 05 dias. Oficiem-se aos órgãos de 

restrição ao crédito para cancelamento definitivo das restrições 

comerciais efetivada no CPF da parte reclamante, com relação aos débitos 

discutidos neste feito. - DECLARAR A INEXISTÊNCIA do débito discutido 

nos autos, devendo a reclamada abster-se de exigi-lo/cobrá-lo por 

qualquer meio, a partir do trânsito em julgado, sob pena de multa 

cominatória/astreinte equivalente ao TRIPLO do importe que exigir em 

desacordo; - CONDENAR a reclamada indenizar o reclamante, a título de 

dano moral/imaterial, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigido 

monetariamente a partir da leitura/intimação da sentença – Enunciado n. 

362 da Súmula do STJ -, com base no Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, 

do art. 161, do Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de 

Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do Conselho da 

Justiça Federal, a partir do evento danoso/data da inscrição – 

responsabilidade extracontratual – Enunciado n. 54 da Súmula do STJ e 

CC/02, art. 398. - Julgo improcedente o pedido contraposto e a 

condenação em litigância de má fé; DEFIRO os benefícios da ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA. 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 presente projeto de sentença para 

que surtem seus efeitos legais nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 

Cumpra-se expedindo o necessário. MARINA CARLOS FRANÇA Juíza de 

Direito.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA Processo nº 

1000066-57.2018.8.11.0031 PROJETO DE SENTENÇA Vistos. Dispensado 

o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trata-se de AÇÃO DE 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL proposta por ATHAIDES GALDINO DOS SANTOS 

OLIVEIRA em face de VIVO S.A. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 

9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC e Enunciados 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. 

Existindo preliminar suscitada. Enfrento-as. Indefiro a preliminar de 

ausência de documento imprescindível, ante a juntada de comprovante de 

negativação retirado de site e não original emitido pela CDL, cumpre que a 

reclamada poderia ter anexado aos autos provas de que o referido 

documento é falso, contudo, não se desincumbiu, tratando-se de meras 

alegações. No que diz respeito à preliminar de inépcia da inicial, por 

ausência de documentos indispensável, tal pedido não merece 
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acolhimento, uma vez que o referido documento não é documento 

indispensável ao julgamento da controvérsia trazida ao conhecimento 

desse juízo. Sendo necessária apenas a simples indicação da residência, 

conforme preceitua o art. 319, II, do Novo Código de Processo Civil. Por 

fim, rejeito a preliminar de impossibilidade de inversão do ônus da prova, 

eis que a tese se confunde com a análise do próprio mérito. Passo a 

análise do mérito. 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. A contestação é estéril de prova, nada foi juntado aos autos 

que comprovasse a existência ou origem do débito, anexando apenas tela 

de seu sistema, e supostas faturas, produzidas unilateralmente A 

requerida não anexou contrato, gravação, ou qualquer documento capaz 

de comprovar suas alegações. Restando caracterizada a falha e a 

abusividade na prestação de seus serviços. Ao lado disso, não se aplica 

a súmula 385 do STJ no presente caso, haja vista que, as negativações 

preexistentes que pesam sob o nome da parte autora estão sendo 

discutidas judicialmente (Autos nº 1000065-72.2018.8.11.0031). Nesse 

sentido, tem manifestado as Turmas Recursais: APELAÇÃO CÍVEL. 

DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS C/C 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COM A 

RÉ. SUPOSTA FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. 

SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DA AUTORA 

POSTULANDO A REPARAÇÃO EXTRAPATRIMONIAL. CABÍVEL. NA 

ESPÉCIE, TRATA-SE DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DECORRENTE DE 

FRAUDE, PORTANTO, A CONTROVÉRSIA SE ENCONTRA FORA DO 

ÂMBITO DA SÚMULA 385 DO STJ. CONQUANTO A INSCRIÇÃO DO 

DEVEDOR NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES SEJAM UM DIREITO 

SUBJETIVO DA ENTIDADE CREDORA, NO EXERCÍCIO REGULAR DE SEU 

DIREITO, ESTA INSCRIÇÃO DEVE TER ORIGEM REAL, O QUE NÃO SE 

DEMONSTROU NO CASO EM TELA. CABERIA A RÉ PROVAR A 

OCORRÊNCIA DA CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA, QUAL SEJA, A 

CELEBRAÇÃO DE CONTRATO EM NOME DA AUTORA, ÔNUS DO QUAL 

NÃO SE DESINCUMBIU. SEQUER TROUXE AOS AUTOS QUALQUER 

CONTRATO, SEJA ASSINADO PELA AUTORA, SEJA POR OUTRA 

PESSOA. DANO MORAL CONFIGURADO. (TJ-RJ - APL: 

00315620920118190205 RJ 0031562-09.2011.8.19.0205, Relator: DES. 

ANTONIO CARLOS DOS SANTOS BITENCOURT, Data de Julgamento: 

17/12/2014, VIGÉSIMA SÉTIMA CAMARA CIVEL/ CONSUMIDOR, Data de 

Publicação: 19/12/2014) Via de consequência procede à pretensão de 

condenação da parte reclamada ao pagamento de indenização por danos 

morais à parte autora, ante a inserção indevida de seu nome nos órgãos 

restritivos, que inviabilizaram o seu acesso ao crédito caracterizando o 

dano moral in re ipsa, sendo irrelevante, portanto, a prova da sua 

ocorrência. Nessa senda, 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. 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. O contexto retratado nos autos indica postura da Ré suficiente para 

gerar ofensa à honra. Com efeito, atente-se quanto à perda do tempo útil 

despendido pela parte autora, na busca de uma solução amigável ao 

problema, o que por si só também caracteriza o dano moral. Entendo que o 

dissabor experimentado ultrapassou os limites do mero aborrecimento, 

caracterizando, portanto, a lesão à sua dignidade. O dano moral resta 

configurado e deve ser reparado. 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. No 

que se refere ao pedido contraposto, entendendo que o mesmo deve ser 

julgado improcedente, haja vista, que a requerida não anexou documentos 

capazes de comprovar a efetiva contratação pela parte autora. Deixo de 

condenar a parte autora em litigância de má-fé, pois não se configuraram 

nenhuma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC. Pelo exposto, 

RESOLVO O MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão 

formulada na inicial, par: - DETERMINAR QUE SEJA EXCLUÍDO o nome da 

parte autora dos registros/banco de inadimplentes, relacionado ao débito 

objeto da presente ação, no prazo de 05 dias. Oficiem-se aos órgãos de 

restrição ao crédito para cancelamento definitivo das restrições 

comerciais efetivada no CPF da parte reclamante, com relação aos débitos 

discutidos neste feito. - DECLARAR A INEXISTÊNCIA do débito discutido 

nos autos, devendo a reclamada abster-se de exigi-lo/cobrá-lo por 

qualquer meio, a partir do trânsito em julgado, sob pena de multa 

cominatória/astreinte equivalente ao TRIPLO do importe que exigir em 

desacordo; - CONDENAR a reclamada indenizar o reclamante, a título de 

dano moral/imaterial, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigido 

monetariamente a partir da leitura/intimação da sentença – Enunciado n. 

362 da Súmula do STJ -, com base no Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, 

do art. 161, do Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de 

Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do Conselho da 

Justiça Federal, a partir do evento danoso/data da inscrição – 

responsabilidade extracontratual – Enunciado n. 54 da Súmula do STJ e 

CC/02, art. 398. - Julgo improcedente o pedido contraposto e a 

condenação em litigância de má fé; DEFIRO os benefícios da ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA. 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 presente projeto de sentença para 

que surtem seus efeitos legais nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 

Cumpra-se expedindo o necessário. MARINA CARLOS FRANÇA Juíza de 

Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000069-12.2018.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

DARCI LEONARDO DA SILVA PEDROSO (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)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 
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CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA Processo nº 

1000069-12.2018.8.11.0031 PROJETO DE SENTENÇA Vistos. Dispensado 

o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trata-se de AÇÃO DE 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL proposta por DARCI LEONARDO DA SILVA PEDROSO 

em face de VIVO S.A. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão 

aos limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 9.099/95, c.c artigo 

1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC e Enunciados 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. Existindo 

preliminar suscitada. Enfrento-as. Indefiro a preliminar de ausência de 

documento imprescindível, ante a juntada de comprovante de negativação 

retirado de site e não original emitido pela CDL, cumpre que a reclamada 

poderia ter anexado aos autos provas de que o referido documento é 

falso, contudo, não se desincumbiu, tratando-se de meras alegações. Por 

fim, rejeito a preliminar de impossibilidade de inversão do ônus da prova, 

eis que a tese se confunde com a análise do próprio mérito. Passo a 

análise do mérito. 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. A contestação é estéril de prova, nada foi juntado aos autos 

que comprovasse a existência ou origem do débito, anexando apenas tela 

de seu sistema, e supostas faturas, produzidas unilateralmente. A 

requerida não anexou contrato, gravação, extrato de utilização, ou 

qualquer documento capaz de comprovar suas alegações. Restando 

caracterizada a falha e a abusividade na prestação de seus serviços. Via 

de consequência procede à pretensão de condenação da parte reclamada 

ao pagamento de indenização por danos morais à parte autora, ante a 

inserção indevida de seu nome nos órgãos restritivos, que inviabilizaram o 

seu acesso ao crédito caracterizando o dano moral in re ipsa, sendo 

irrelevante, portanto, a prova da sua ocorrência. Nessa senda, 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. 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. O contexto retratado 

nos autos indica postura da Ré suficiente para gerar ofensa à honra. Com 

efeito, atente-se quanto à perda do tempo útil despendido pela parte 

autora, na busca de uma solução amigável ao problema, o que por si só 

também caracteriza o dano moral. Entendo que o dissabor experimentado 

ultrapassou os limites do mero aborrecimento, caracterizando, portanto, a 

lesão à sua dignidade. O dano moral resta configurado e deve ser 

reparado. 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. No que se refere ao pedido 

contraposto, entendendo que o mesmo deve ser julgado improcedente, 

haja vista, que a requerida não anexou documentos capazes de 

comprovar a efetiva contratação pela parte autora. Deixo de condenar a 

parte autora em litigância de má-fé, pois não se configuraram nenhuma 

das hipóteses previstas no art. 80 do CPC. Pelo exposto, RESOLVO O 

MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo 

Civil e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão formulada na 

inicial, par: - DETERMINAR QUE SEJA EXCLUÍDO o nome da parte autora 

dos registros/banco de inadimplentes, relacionado ao débito objeto da 

presente ação, no prazo de 05 dias. Oficiem-se aos órgãos de restrição 

ao crédito para cancelamento definitivo das restrições comerciais 

efetivada no CPF da parte reclamante, com relação aos débitos discutidos 

neste feito. - DECLARAR A INEXISTÊNCIA do débito discutido nos autos, 

devendo a reclamada abster-se de exigi-lo/cobrá-lo por qualquer meio, a 

partir do trânsito em julgado, sob pena de multa cominatória/astreinte 

equivalente ao TRIPLO do importe que exigir em desacordo; - CONDENAR 

a reclamada indenizar o reclamante, a título de dano moral/imaterial, no 

valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigido monetariamente a partir da 

leitura/intimação da sentença – Enunciado n. 362 da Súmula do STJ -, com 

base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 

-, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 

406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário 

Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro 

de Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federal, a partir do evento 

danoso/data da inscrição – responsabilidade extracontratual – Enunciado 

n. 54 da Súmula do STJ e CC/02, art. 398. - Julgo improcedente o pedido 

contraposto e a condenação em litigância de má fé; DEFIRO os benefícios 

da ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. 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 presente projeto 

de sentença para que surtem seus efeitos legais nos termos do art. 40 da 

Lei 9.099/95. Cumpra-se expedindo o necessário. MARINA CARLOS 

FRANÇA Juíza de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010036-64.2015.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

LAERCIO KATIKA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARNALDO SILVA ARAUJO OAB - MT0013840S-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):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA Processo nº 

8010036-64.2015.8.11.0031 PROJETO DE SENTENÇA Vistos. Dispensado 

o relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato de AÇÃO DE 

RECLAMAÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - 

rito da Lei n. 9.099/95, proposta por LAERCIO KATIK em desfavor de 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. É o 

necessário. Decido. A requerida fora condenada ao pagamento de 

indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) 

em favor do Promovente, acrescidos de correção monetária pelo INPC, a 

contar da prolação desta sentença (id. 6660875), tendo a referida decisão 

transitado em julgado, conforme certidão. No decorrer do procedimento, a 
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parte devedora Energisa Mato Grosso distribuidora de energia S.A. (id. 

10241690), realizou o pagamento do débito à credora por meio de alvará 

(id. 13340568), e, consequentemente, o objeto da execução se exauriu, 

ensejando a extinção do feito em razão do adimplemento da prestação 

pela qual é executada. O fato de a parte executada ter quitado sua dívida 

configura reconhecimento do pedido e tal fato faz com que o processo 

seja extinto com resolução do mérito, pois o fim do executivo é a 

satisfação do débito/obrigação. Isso posto, DECLARO SATISFEITA a 

obrigação objeto da lide e julgo EXTINTA por sentença a EXECUÇÃO, com 

resolução de mérito – art. 53 da Lei n. 9.099/1995 c/c CPC, art. 794, I, c/c 

art. 795/NCPC, art. 924, II, c/c art. 925. Sem taxas, despesas, custas 

processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. 

Transitada em julgado, proceda com as baixas necessárias e arquive. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. À submissão do(a) Juiz (a) de Direito para fins do disposto no 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

____________________________________________________________

__________________________ VISTOS. HOMOLOGO o presente projeto 

de sentença para que surtem seus efeitos legais nos termos do art. 40 da 

Lei 9.099/95. Cumpra-se expedindo o necessário. MARINA CARLOS 

FRANÇA Juíza de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010036-64.2015.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

LAERCIO KATIKA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARNALDO SILVA ARAUJO OAB - MT0013840S-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):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA Processo nº 

8010036-64.2015.8.11.0031 PROJETO DE SENTENÇA Vistos. Dispensado 

o relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato de AÇÃO DE 

RECLAMAÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - 

rito da Lei n. 9.099/95, proposta por LAERCIO KATIK em desfavor de 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. É o 

necessário. Decido. A requerida fora condenada ao pagamento de 

indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) 

em favor do Promovente, acrescidos de correção monetária pelo INPC, a 

contar da prolação desta sentença (id. 6660875), tendo a referida decisão 

transitado em julgado, conforme certidão. No decorrer do procedimento, a 

parte devedora Energisa Mato Grosso distribuidora de energia S.A. (id. 

10241690), realizou o pagamento do débito à credora por meio de alvará 

(id. 13340568), e, consequentemente, o objeto da execução se exauriu, 

ensejando a extinção do feito em razão do adimplemento da prestação 

pela qual é executada. O fato de a parte executada ter quitado sua dívida 

configura reconhecimento do pedido e tal fato faz com que o processo 

seja extinto com resolução do mérito, pois o fim do executivo é a 

satisfação do débito/obrigação. Isso posto, DECLARO SATISFEITA a 

obrigação objeto da lide e julgo EXTINTA por sentença a EXECUÇÃO, com 

resolução de mérito – art. 53 da Lei n. 9.099/1995 c/c CPC, art. 794, I, c/c 

art. 795/NCPC, art. 924, II, c/c art. 925. Sem taxas, despesas, custas 

processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. 

Transitada em julgado, proceda com as baixas necessárias e arquive. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. À submissão do(a) Juiz (a) de Direito para fins do disposto no 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

____________________________________________________________

__________________________ VISTOS. HOMOLOGO o presente projeto 

de sentença para que surtem seus efeitos legais nos termos do art. 40 da 

Lei 9.099/95. Cumpra-se expedindo o necessário. MARINA CARLOS 

FRANÇA Juíza de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000056-13.2018.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

VALDETE SOUZA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcus Vinicius Araujo França OAB - MT0013408A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA Processo nº 

1000056-13.2018.8.11.0031 PROJETO DE SENTENÇA Vistos. Trata-se de 

Ação Reclamatória c/c Pedido de Liminar, proposta por VALDETE SOUZA 

DE LIMA contra o ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A, devidamente qualificados. Alega a Promovente, em síntese, que é 

cliente da Promovida no uso de energia elétrica, cuja unidade de consumo 

registra-se sob o nº 6/1123118-0. Que, em dezembro de 2017, seu 

consumo superou em demasia o consumo dos meses anteriores, tendo a 

Promovida, segundo a Promovente, incorrido em incorreção quando do 

lançamento da fatura, cobrando-lhe valor excedente ao que realmente 

devido. Por tais motivos, ajuizou a presente ação buscando, em sede de 

tutela provisória, pugnou seja declarada nula a cobrança excessiva 

referente ao mês de dezembro de 2017. A tutela provisória vindicada fora 

concedida (id. 13342250), determinando que a promovida se abstenha de 

suspender fornecimento de energia elétrica à unidade consumidora da 

promovente, qual seja, 6/1123118-0, em razão tão somente do débito que 

ora se discute A requerida foi devidamente citada para comparecer à 

audiência de conciliação designada, bem como apresentar contestação, 

conforme id. 13366485 e 13619531, contudo, não compareceu à 

audiência, tampouco apresentou defesa. Eis a síntese do necessário. 

Fundamento e Decido. Prevê o artigo 336 do Código de Processo Civil “que 

compete ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, 

expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do 

autor, especificando as provas que pretende produzir”. No artigo 341 do 

Código de Processo Civil prescreve que “ao réu cabe manifestar-se 

precisamente sobre os fatos narrados na petição inicial, presumindo-se 

verdadeiros os fatos não impugnados”. Com efeito, no caso dos autos, 

DECERETO A REVELIA DA REQUERIDA, na forma dos artigos 334 e 344 do 

Código de Processo Civil. Passo a análise do mérito. Da análise 

perfunctória dos autos, verifica-se que o ponto nodal da presente 

contenda repousa na suposta irregularidade na cobrança referente ao 

mês de dezembro de 2017, da unidade consumidora de nº 6/1123118-0, 

da qual é titular a Promovente. Adianto, desde já, que as pretensões 

autorais não merecem procedência. Passemos, então, à análise do pleito 

inaugural. Alega a Promovente, como dito alhures, que em dezembro de 

2017, o consumo faturado superou em demasia o consumo dos meses 

antecedentes, sendo, portanto, ilegítima referida cobrança. No entanto, por 

se tratar de unidade consumidora situada na zona rural, a leitura do 

consumo nessas unidades é feito de forma diversa da que é feita na zona 

urbana. Com efeito, disciplina a Aneel – Agência Nacional de Energia 

Elétrica, em sua Resolução nº 414, que a leitura das unidades 

consumidoras da zona rural será realizado da seguinte forma: Art. 86. Em 

unidades consumidoras do grupo B localizadas em área rural, a 

distribuidora pode efetuar as leituras em intervalos de até 12 (doze) ciclos 

consecutivos. § 1o A adoção do previsto neste artigo deve ser precedida 

de divulgação aos consumidores envolvidos, permitindo-lhes o 

conhecimento do processo utilizado e os objetivos pretendidos com a 

medida. § 2o Caso o consumidor não efetue a leitura mensal, de acordo 

com o calendário previamente estabelecido, o faturamento deve ser 

realizado pela média, conforme disposto no art. 89. § 3o A distribuidora 

deve realizar a leitura no ciclo subsequente sempre que o consumidor não 

efetuar a leitura por 2 (dois) ciclos consecutivos. Referido dispositivo 

normativo assenta que as leituras realizadas nas zonas rurais são 

procedidas respeitando determinados intervalos de tempo. Assenta, ainda, 

que é incumbência do consumidor dessas localidades realizar a leitura em 

sua unidade, comunicando o consumo a concessionária a fim de que esta 

emita a respectiva fatura. Caso o consumidor não realize a leitura, a 

concessionária emitirá a fatura com base em média de consumo. Referida 

média é realizada arrimada em determinados critérios, também 
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disciplinados na Resolução nº 414 da Aneel, dentre os quais encontra-se 

o critério da média aritmética dos valores faturados nos ciclos disponíveis. 

Vejamos, pois, o dispositivo que trata dessa forma de realização da média 

de consumo. Art. 89. Quando ocorrer leitura plurimensal o faturamento 

deve ser mensal, utilizando-se a leitura informada pelo consumidor, a 

leitura realizada pela distribuidora ou a média aritmética dos valores 

faturados nos dos 12 (doze) últimos ciclos de faturamento, conforme o 

caso, observado no art. 86. § 1o Para unidade consumidora com histórico 

de faturamento inferior ao número de ciclos requerido, a distribuidora deve 

utilizar a média aritmética dos valores faturados dos ciclos disponíveis ou, 

caso não haja histórico, o custo de disponibilidade e, quando cabível, os 

valores contratados. Assim, diante de tais fatos, pode-se chegar a segura 

conclusão de que a Promovida atuou dentro do previsto na legislação, não 

havendo que se falar, portanto, em ilegitimidade na cobrança realizada em 

desfavor da Promovente, motivo pelo qual o pleito inicial merece ser 

julgado improcedente. Inocorrente, portanto, qualquer afronta a direito de 

personalidade em razão de conduta praticada pela parte Ré. Ante o 

exposto, com fundamento no art. 485, inciso I, do CPC/2015 JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos contidos na inicial. - DECERETAR A REVELIA 

DA REQUERIDA, na forma dos artigos 334 e 344 do Código de Processo 

Civil - TORNAR DEFINITIVA a liminar deferida em exame sumario, 

determinando que a promovida se abstenha de suspender fornecimento 

de energia elétrica à unidade consumidora da promovente, qual seja, 

6/1123118-0, em razão tão somente do débito que ora se discute, 

possuindo outros meios de cobrança; Deixo de condenar a Promovente ao 

pagamento das custas e das despesas processuais, bem assim, os 

honorários advocatícios, por incompatíveis em primeiro grau de jurisdição. 

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. 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 presente 

projeto de sentença para que surtem seus efeitos legais nos termos do 

art. 40 da Lei 9.099/95. Cumpra-se expedindo o necessário. MARINA 

CARLOS FRANÇA Juíza de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000082-11.2018.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE DA SILVA (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)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA Processo nº 

1000082-11.2018.8.11.0031 PROJETO DE SENTENÇA Vistos. Dispensado 

o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trata-se de AÇÃO DE 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL proposta por ELAINE DA SILVA em face de VIVO S.A. 

As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no 

artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 

4º do CPC e Enunciados 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. Existindo preliminar suscitada. Enfrento-as. 

Indefiro a preliminar de ausência de documento imprescindível, ante a 

juntada de comprovante de negativação retirado de site e não original 

emitido pela CDL, cumpre que a reclamada poderia ter anexado aos autos 

provas de que o referido documento é falso, contudo, não se 

desincumbiu, tratando-se de meras alegações. No que diz respeito à 

preliminar de inépcia da inicial, por ausência de documentos indispensável, 

tal pedido não merece acolhimento, uma vez que o referido documento não 

é documento indispensável ao julgamento da controvérsia trazida ao 

conhecimento desse juízo. Sendo necessária apenas a simples indicação 

da residência, conforme preceitua o art. 319, II, do Novo Código de 

Processo Civil. Por fim, rejeito a preliminar de impossibilidade de inversão 

do ônus da prova, eis que a tese se confunde com a análise do próprio 

mérito. Passo a análise do mérito. 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. A contestação é estéril de prova, nada foi juntado aos autos 

que comprovasse a existência ou origem do débito, anexando apenas tela 

de seu sistema, e supostas faturas, produzidas unilateralmente A 

requerida não anexou contrato, gravação, ou qualquer documento capaz 

de comprovar suas alegações. Restando caracterizada a falha e a 

abusividade na prestação de seus serviços. Via de consequência 

procede à pretensão de condenação da parte reclamada ao pagamento de 

indenização por danos morais à parte autora, ante a inserção indevida de 

seu nome nos órgãos restritivos, que inviabilizaram o seu acesso ao 

crédito caracterizando o dano moral in re ipsa, sendo irrelevante, portanto, 

a prova da sua ocorrência. Nessa senda, 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. 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. O contexto retratado 

nos autos indica postura da Ré suficiente para gerar ofensa à honra. Com 

efeito, atente-se quanto à perda do tempo útil despendido pela parte 

autora, na busca de uma solução amigável ao problema, o que por si só 

também caracteriza o dano moral. Entendo que o dissabor experimentado 

ultrapassou os limites do mero aborrecimento, caracterizando, portanto, a 

lesão à sua dignidade. O dano moral resta configurado e deve ser 

reparado. 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. No que se refere ao pedido 

contraposto, entendendo que o mesmo deve ser julgado improcedente, 

haja vista, que a requerida não anexou documentos capazes de 

comprovar a efetiva contratação pela parte autora. Deixo de condenar a 

parte autora em litigância de má-fé, pois não se configuraram nenhuma 

das hipóteses previstas no art. 80 do CPC. Pelo exposto, RESOLVO O 

MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo 

Civil e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão formulada na 

inicial, par: - DETERMINAR QUE SEJA EXCLUÍDO o nome da parte autora 

dos registros/banco de inadimplentes, relacionado ao débito objeto da 

presente ação, no prazo de 05 dias. Oficiem-se aos órgãos de restrição 

ao crédito para cancelamento definitivo das restrições comerciais 

efetivada no CPF da parte reclamante, com relação aos débitos discutidos 

neste feito. - DECLARAR A INEXISTÊNCIA do débito discutido nos autos, 

devendo a reclamada abster-se de exigi-lo/cobrá-lo por qualquer meio, a 

partir do trânsito em julgado, sob pena de multa cominatória/astreinte 

equivalente ao TRIPLO do importe que exigir em desacordo; - CONDENAR 

a reclamada indenizar o reclamante, a título de dano moral/imaterial, no 

valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigido monetariamente a partir da 

leitura/intimação da sentença – Enunciado n. 362 da Súmula do STJ -, com 

base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 

-, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 

406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário 

Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro 

de Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federal, a partir do evento 
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danoso/data da inscrição – responsabilidade extracontratual – Enunciado 

n. 54 da Súmula do STJ e CC/02, art. 398. - Julgo improcedente o pedido 

contraposto e a condenação em litigância de má fé; 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 presente 

projeto de sentença para que surtem seus efeitos legais nos termos do 

art. 40 da Lei 9.099/95. Cumpra-se expedindo o necessário. MARINA 

CARLOS FRANÇA Juíza de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000080-41.2018.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

WELBER RODRIGUES CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA Processo nº 

1000080-41.2018.8.11.0031 PROJETO DE SENTENÇA Vistos. Dispensado 

o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trata-se de AÇÃO DE 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL proposta por WELBER RODRIGUES CARDOSO em 

face de VIVO S.A. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos 

limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 9.099/95, c.c artigo 

1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC e Enunciados 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. Existindo 

preliminar suscitada. Enfrento-as. Indefiro a preliminar de ausência de 

documento imprescindível, ante a juntada de comprovante de negativação 

retirado de site e não original emitido pela CDL, cumpre que a reclamada 

poderia ter anexado aos autos provas de que o referido documento é 

falso, contudo, não se desincumbiu, tratando-se de meras alegações. No 

que diz respeito à preliminar de inépcia da inicial, por ausência de 

documentos indispensável, tal pedido não merece acolhimento, uma vez 

que o referido documento não é documento indispensável ao julgamento 

da controvérsia trazida ao conhecimento desse juízo. Sendo necessária 

apenas a simples indicação da residência, conforme preceitua o art. 319, 

II, do Novo Código de Processo Civil. Por fim, rejeito a preliminar de 

impossibilidade de inversão do ônus da prova, eis que a tese se confunde 

com a análise do próprio mérito. Passo a análise do mérito. 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. A contestação é estéril 

de prova, nada foi juntado aos autos que comprovasse a existência ou 

origem do débito, anexando apenas tela de seu sistema, e supostas 

faturas, produzidas unilateralmente A requerida não anexou contrato, 

gravação, ou qualquer documento capaz de comprovar suas alegações. 

Restando caracterizada a falha e a abusividade na prestação de seus 

serviços. No tocante aos danos morais, não há olvidar que, como vem 

decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou 

a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de 

indenização por dano moral. No entanto, em se tratando de negativação 

indevida, dúvida não há que há violação a bem jurídico passível de 

indenização, prescindindo a efetiva comprovação da materialização do 

dano. Além do mais, é sempre útil repetir que a responsabilidade que 

incide sobre o produtor ou o fornecedor de bens de consumo é objetiva e 

configura-se independentemente da caracterização da culpa, sendo 

suficiente o ato ilícito, o nexo de causalidade e o dano, que como já dito, é, 

neste caso, presumido. Tal responsabilidade está, ainda, fundamentada na 

teoria do risco do empreendimento, pois aquele que tem o bônus deve 

arcar com os riscos e ônus de sua atividade. Nessa senda, tem 

manifestado as Turmas Recursais: RESPONSABILIDADE CIVIL. 

CONTRATO DE TELEFONIA. CANCELAMENTO DE LINHA TELEFÔNICA. 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. I – A 

inclusão do nome do consumidor em cadastro de restrição ao crédito 

resulta em ofensa à imagem e reputação, causando desconforto moral 

apto a ensejar compensação pecuniária, sendo dispensável a prova do 

prejuízo. II – O valor da compensação por danos morais deve ser 

informado por critérios de proporcionalidade e razoabilidade, 

observando-se as condições econômicas das partes envolvidas, a 

natureza, a extensão do dano, o caráter punitivo da medida e o não 

enriquecimento sem causa da parte ofendida. III - O termo inicial dos juros 

de mora incidentes sobre os danos morais decorrentes da relação 

contratual é a data da citação. IV – Negou-se provimento ao recurso do 

autor. Deu-se parcial provimento ao recurso da ré.(TJ-DF - APC: 

20130110862516, Relator: JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA, Data de 

Julgamento: 07/10/2015, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no 

DJE : 13/10/2015 . Pág.: 268); NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. TELEFONIA. 

DANOS MORAIS IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO 

PARA SE ADEQUAR AOS PARÂMETROS DA TURMA. SENTENÇA 

REFORMADA, EM PARTE. RECURSO PROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71004473393, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Carlos Eduardo Richinitti, Julgado em 12/07/2013)(TJ-RS - Recurso Cível: 

71004473393 RS, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Data de Julgamento: 

12/07/2013, Terceira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 15/07/2013); A obrigação de indenizar deve ser 

reconhecida, embora não nos moldes postulados inicialmente, diante do 

risco de se concretizar, em seu favor, ilícito enriquecimento, posto que a 

parte reclamante conta com outra restrição comercial posterior a que está 

sendo discutida neste feito, razão pela qual não se aplica a Súmula 385, 

do Superior Tribunal de Justiça, somente devem ser levadas em 

considerações as outras inscrições para fixar o quantum indenizatório em 

consideração os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo 

a evitar enriquecimento ilícito. No que se refere ao pedido contraposto, 

entendendo que o mesmo deve ser julgado improcedente, haja vista, que a 

requerida não anexou documentos capazes de comprovar a efetiva 

contratação pela parte autora. Deixo de condenar a parte autora em 

litigância de má-fé, pois não se configuraram nenhuma das hipóteses 

previstas no art. 80 do CPC. Pelo exposto, RESOLVO O MÉRITO, com 

fulcro no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil e JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão formulada na inicial, par: - 

DETERMINAR QUE SEJA EXCLUÍDO o nome da parte autora dos 

registros/banco de inadimplentes, relacionado ao débito objeto da presente 

ação, no prazo de 05 dias. Oficiem-se aos órgãos de restrição ao crédito 

para cancelamento definitivo das restrições comerciais efetivada no CPF 

da parte reclamante, com relação aos débitos discutidos neste feito. - 

DECLARAR A INEXISTÊNCIA do débito discutido nos autos, devendo a 

reclamada abster-se de exigi-lo/cobrá-lo por qualquer meio, a partir do 

trânsito em julgado, sob pena de multa cominatória/astreinte equivalente ao 

TRIPLO do importe que exigir em desacordo; - CONDENAR a reclamada 

indenizar o reclamante, a título de dano moral/imaterial, no valor de R$ 

3.000,00 (três mil reais), corrigido monetariamente a partir da 
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leitura/intimação da sentença – Enunciado n. 362 da Súmula do STJ -, com 

base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 

-, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 

406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário 

Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro 

de Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federal, a partir do evento 

danoso/data da inscrição – responsabilidade extracontratual – Enunciado 

n. 54 da Súmula do STJ e CC/02, art. 398. - Julgo improcedente o pedido 

contraposto e a condenação em litigância de má fé; 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 presente 

projeto de sentença para que surtem seus efeitos legais nos termos do 

art. 40 da Lei 9.099/95. Cumpra-se expedindo o necessário. MARINA 

CARLOS FRANÇA Juíza de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000077-86.2018.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO SOARES DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA Processo nº 

1000077-86.2018.8.11.0031 PROJETO DE SENTENÇA Vistos. 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 EDUARDO SOARES DE SOUSA em face de BANCO 

BRADESCO S.A. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos 

limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 9.099/95, c.c artigo 

1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC e Enunciados nº161 e 162 do FONAJE. 

Fundamento e decido. Existindo preliminares, passo ao julgamento. Afasto 

a preliminar de ausência de interesse processual, e ainda ausência de 

pretensão resistida, já que não há dúvida que a parte autora tem direito a 

vir a juízo pleitear aquilo que entende devido e ser de direito (art. 5º, 

incisos II e XXXV, CRFB/88), bem como dada a resistência à pretensão e a 

adequação da via eleita. Este se traduz pela não espontaneidade da parte 

adversa em aceitar a pretensão autoral, aliada à necessidade do 

provimento jurisdicional para solução do litígio - composto do binômio 

necessidade/utilidade. Considerando-se que a parte adversa resistiu à 

pretensão deduzida pela parte Autora, e formou-se, em consequência, a 

lide, conclui-se então que está possui interesse processual. No que diz 

respeito à preliminar de inépcia da inicial, por inelegibilidade de documentos 

indispensáveis, tal pedido não merece acolhimento, uma vez que não 

prejudica o julgamento do mérito, sendo que os documentos anexados 

comprovam o pleiteado. Indefiro a preliminar de ausência de documento 

imprescindível, ante a juntada de comprovante de negativação retirado de 

site e não original emitido pela CDL, cumpre que a reclamada poderia ter 

anexado aos autos provas de que o referido documento é falso, contudo, 

não se desincumbiu, tratando-se de meras alegações. Por fim, à preliminar 

de inépcia da inicial, por ausência de documentos indispensável, tal pedido 

não merece acolhimento, uma vez que o comprovante de endereço não é 

documento indispensável ao julgamento da controvérsia trazida ao 

conhecimento desse juízo. Sendo necessária apenas a simples indicação 

da residência, conforme preceitua o art. 319, II, do Novo Código de 

Processo Civil. Passo a análise do mérito. Pleiteia a reclamante 

indenização por danos morais, ao argumento que seu nome foi inscrito no 

cadastro das entidades de proteção ao crédito, em razão de um débito 

que não reconhece. No documento acostado à inicial ficou demonstrada a 

negativação do nome da reclamante pela reclamada. A parte reclamada 

contestou o pedido, alegando que o dano moral só se configura com a 

resistência injustificada e comprovada da parte contra a pretensão 

deduzida, não havendo que falar em dano moral. Após análise percuciente 

dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que 

razão assiste à 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. Verifica-se que a requerida não anexou 

contrato, extrato bancário ou outro documento que comprove a existência 

de débito em aberto presumindo-se, portanto, verdadeira a versão posta 

na inicial. Infere-se, portanto, que ocorreu a utilização indevida dos dados 

pessoais da reclamante para a referida contratação. A inserção do nome 

do reclamante nas entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso. 

Restando caracterizada a falha e a abusividade na prestação de seus 

serviços. Assim, não comprovada à legitimidade da cobrança, a 

declaração da inexistência do débito oriundo da negativação indevida, e a 

reparação pelos danos suportados é medida que se impõe. No tocante 

aos danos morais, não há olvidar que, como vem decidindo nossos 

tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem 

maiores consequências, não são passíveis de indenização por dano 

moral. No entanto, em se tratando de negativação indevida, dúvida não há 

que há violação a bem jurídico passível de indenização, prescindindo a 

efetiva comprovação da materialização do dano. Além do mais, é sempre 

útil repetir que a responsabilidade que incide sobre o produtor ou o 

fornecedor de bens de consumo é objetiva e configura-se 

independentemente da caracterização da culpa, sendo suficiente o ato 

ilícito, o nexo de causalidade e o dano, que como já dito, é, neste caso, 

presumido. Tal responsabilidade está, ainda, fundamentada na teoria do 

risco do empreendimento, pois aquele que tem o bônus deve arcar com os 

riscos e ônus de sua atividade. Nessa senda, tem manifestado as Turmas 

Recursais: RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE TELEFONIA. 

CANCELAMENTO DE LINHA TELEFÔNICA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. 

DANO MORAL. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. I – A inclusão do nome do 

consumidor em cadastro de restrição ao crédito resulta em ofensa à 

imagem e reputação, causando desconforto moral apto a ensejar 

compensação pecuniária, sendo dispensável a prova do prejuízo. II – O 

valor da compensação por danos morais deve ser informado por critérios 

de proporcionalidade e razoabilidade, observando-se as condições 

econômicas das partes envolvidas, a natureza, a extensão do dano, o 

caráter punitivo da medida e o não enriquecimento sem causa da parte 

ofendida. III - O termo inicial dos juros de mora incidentes sobre os danos 

morais decorrentes da relação contratual é a data da citação. IV – 

Negou-se provimento ao recurso do autor. Deu-se parcial provimento ao 

recurso da ré.(TJ-DF - APC: 20130110862516, Relator: JOSÉ DIVINO DE 

OLIVEIRA, Data de Julgamento: 07/10/2015, 6ª Turma Cível, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 13/10/2015 . Pág.: 268); NEGATIVAÇÃO 

INDEVIDA. TELEFONIA. DANOS MORAIS IN RE IPSA. QUANTUM 

INDENIZATÓRIO MAJORADO PARA SE ADEQUAR AOS PARÂMETROS DA 

TURMA. SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE. RECURSO PROVIDO. 

(Recurso Cível Nº 71004473393, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Julgado em 12/07/2013)

(TJ-RS - Recurso Cível: 71004473393 RS, Relator: Carlos Eduardo 

Richinitti, Data de Julgamento: 12/07/2013, Terceira Turma Recursal Cível, 

Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 15/07/2013); A obrigação de 

indenizar deve ser reconhecida, embora não nos moldes postulados 

inicialmente, diante do risco de se concretizar, em seu favor, ilícito 

enriquecimento, posto que a parte reclamante conta com outras restrições 

comerciais posteriores a que está sendo discutida neste feito, razão pela 
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qual não se aplica a Súmula 385, do Superior Tribunal de Justiça, somente 

devem ser levadas em considerações as outras inscrições para fixar o 

quantum indenizatório em consideração os princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade, de modo a evitar enriquecimento ilícito. Pelo exposto, 

RESOLVO O MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão 

formulada na inicial, para: - DECLARAR A INEXISTÊNCIA dos débitos 

discutidos nos autos, devendo a reclamada abster-se de exigi-lo/cobrá-lo 

por qualquer meio, a partir do trânsito em julgado, sob pena de multa 

cominatória/astreinte equivalente ao TRIPLO do importe que exigir em 

desacordo; - CONDENAR a reclamada indenizar o reclamante, a título de 

dano moral/imaterial, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigido 

monetariamente a partir da leitura/intimação da sentença – Enunciado n. 

362 da Súmula do STJ -, com base no Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, 

do art. 161, do Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de 

Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do Conselho da 

Justiça Federal, a partir do evento danoso/data da inscrição – 

responsabilidade extracontratual – Enunciado n. 54 da Súmula do STJ e 

CC/02, art. 398. - DETERMINAR QUE SEJA EXCLUÍDO o nome da parte 

autora dos registros/banco de inadimplentes, relacionado ao débito objeto 

da presente ação, no prazo de 05 dias, sob pena de multa diária que fixo 

em R$ 100,00 (cem reais) por dia de descumprimento, até o limite de R$ 

30.000,00 (trinta mil) reais, a serem revertidos a favor da parte 

reclamante. Oficiem-se aos órgãos de restrição ao crédito para 

cancelamento definitivo das restrições comerciais efetivada no CPF da 

parte reclamante, com relação aos débitos discutidos neste feito. 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 presente projeto de sentença 

para que surtem seus efeitos legais nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 

Cumpra-se expedindo o necessário. MARINA CARLOS FRANÇA Juíza de 

Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000079-56.2018.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO LIMA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA Processo nº 

1000079-56.2018.8.11.0031 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 ANULATÓRIA DE 

NEGÓCIO JURIDICO C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS movida por LUCIANO LIMA DE ALMEIDA em 

desfavor de BANCO BRADESCO CARTÕES 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. Existindo preliminares, passo a analise: Afirma a 

reclamada que a pretensão do reclamante está prescrita, conforme dispõe 

o art. 206, § 3º do Código Civil. No caso, por se tratar de relação de 

consumo, aplica-se o prazo quinquenal previsto no art. 27 do Código de 

Defesa do consumidor. Rejeito, dessa feita, a referida prejudicial de mérito. 

Indefiro a preliminar de inépcia, documento unilateral, ante a juntada de 

comprovante de negativação retirado de site e não original emitido pela 

CDL, cumpre que a reclamada poderia ter anexado aos autos provas de 

que o referido documento é falso, contudo, não se desincumbiu, 

tratando-se de meras alegações. Passo a análise do mérito. Aduz a autora 

que teve seu nome inscrito nos órgãos restritivos de crédito, por um débito 

de responsabilidade da parte reclamada, não possuindo nenhum débito em 

aberto capaz de ensejar a referida negativação. A parte reclamada 

contestou o pedido, alegando contratação de cartão de credito e 

existência de débitos, não havendo que falar em dano moral. 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. A reclamada não anexou 

contrato de aquisição do referido cartão, capaz de comprovar a existência 

de débitos, sendo provas de fácil produção pela requerida. A contestação 

é estéril de prova, nada foi juntado aos autos que comprovasse a 

existência ou origem do débito, anexando apenas suposta fatura, contudo, 

trata-se de prova unilateral. 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 
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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: - DECLARAR A INEXISTÊNCIA do 

contrato, bem como do débito discutido nos autos, devendo a reclamada 

abster-se de exigi-lo/cobrá-lo por qualquer meio, a partir do trânsito em 

julgado, sob pena de multa cominatória/astreinte equivalente ao TRIPLO do 

importe que exigir em desacordo; - CONDENAR a parte Ré a 

COMPENSAR/PAGAR à parte autora, a título de dano moral, o valor de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), corrigido monetariamente a partir da 

leitura/intimação da sentença – Enunciado n. 362 da Súmula do STJ -, com 

base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 

-, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 

406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário 

Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro 

de Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federal, a partir do evento 

danoso/data da inscrição – responsabilidade extracontratual – Enunciado 

n. 54 da Súmula do STJ e CC/02, art. 398. Sem despesas processuais e 

honorários advocatícios, na forma dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/1995. 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 presente projeto de sentença para que surtem seus efeitos legais nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Cumpra-se expedindo o necessário. 

MARINA CARLOS FRANÇA Juíza de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000095-10.2018.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

ALMIR GONCALVES LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA Processo nº 

1000095-10.2018.8.11.0031 PROJETO DE SENTENÇA Vistos. 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 ALMIR GONCALVES LEITE em face de BANCO 

BRADESCO S.A. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos 

limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 9.099/95, c.c artigo 

1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC e Enunciados nº161 e 162 do FONAJE. 

Fundamento e decido. Existindo preliminares, passo ao julgamento. Afasto 

a preliminar de ausência de interesse processual, e ainda ausência de 

pretensão resistida, já que não há dúvida que a parte autora tem direito a 

vir a juízo pleitear aquilo que entende devido e ser de direito (art. 5º, 

incisos II e XXXV, CRFB/88), bem como dada a resistência à pretensão e a 

adequação da via eleita. Este se traduz pela não espontaneidade da parte 

adversa em aceitar a pretensão autoral, aliada à necessidade do 

provimento jurisdicional para solução do litígio - composto do binômio 

necessidade/utilidade. Considerando-se que a parte adversa resistiu à 

pretensão deduzida pela parte Autora, e formou-se, em consequência, a 

lide, conclui-se então que está possui interesse processual. Indefiro a 

preliminar de ausência de documento imprescindível, ante a juntada de 

comprovante de negativação retirado de site e não original emitido pela 

CDL, cumpre que a reclamada poderia ter anexado aos autos provas de 

que o referido documento é falso, contudo, não se desincumbiu, 

tratando-se de meras alegações. Por fim, à preliminar de inépcia da inicial, 

por ausência de documentos indispensável, tal pedido não merece 

acolhimento, uma vez que o comprovante de endereço não é documento 

indispensável ao julgamento da controvérsia trazida ao conhecimento 

desse juízo. Sendo necessária apenas a simples indicação da residência, 

conforme preceitua o art. 319, II, do Novo Código de Processo Civil. Passo 

a análise do mérito. Pleiteia a reclamante indenização por danos morais, ao 

argumento que seu nome foi inscrito no cadastro das entidades de 

proteção ao crédito, em razão de um débito que não reconhece. No 

documento acostado à inicial ficou demonstrada a negativação do nome 

da reclamante pela reclamada. A parte reclamada contestou o pedido, 

alegando que o dano moral só se configura com a resistência injustificada 

e comprovada da parte contra a pretensão deduzida, não havendo que 

falar em dano moral. Após análise percuciente dos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste à 

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. Verifica-se que a requerida não anexou contrato, extrato 

bancário ou outro documento que comprove a existência de débito em 

aberto presumindo-se, portanto, verdadeira a versão posta na inicial. 

Infere-se, portanto, que ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais 

da reclamante para a referida contratação. A inserção do nome do 

reclamante nas entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso. 

Restando caracterizada a falha e a abusividade na prestação de seus 

serviços. Assim, não comprovada à legitimidade da cobrança, a 

declaração da inexistência do débito oriundo da negativação indevida, e a 

reparação pelos danos suportados é medida que se impõe. No tocante 

aos danos morais, não há olvidar que, como vem decidindo nossos 

tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem 

maiores consequências, não são passíveis de indenização por dano 

moral. No entanto, em se tratando de negativação indevida, dúvida não há 

que há violação a bem jurídico passível de indenização, prescindindo a 

efetiva comprovação da materialização do dano. Além do mais, é sempre 

útil repetir que a responsabilidade que incide sobre o produtor ou o 

fornecedor de bens de consumo é objetiva e configura-se 

independentemente da caracterização da culpa, sendo suficiente o ato 

ilícito, o nexo de causalidade e o dano, que como já dito, é, neste caso, 
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presumido. Tal responsabilidade está, ainda, fundamentada na teoria do 

risco do empreendimento, pois aquele que tem o bônus deve arcar com os 

riscos e ônus de sua atividade. Nessa senda, tem manifestado as Turmas 

Recursais: RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE TELEFONIA. 

CANCELAMENTO DE LINHA TELEFÔNICA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. 

DANO MORAL. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. I – A inclusão do nome do 

consumidor em cadastro de restrição ao crédito resulta em ofensa à 

imagem e reputação, causando desconforto moral apto a ensejar 

compensação pecuniária, sendo dispensável a prova do prejuízo. II – O 

valor da compensação por danos morais deve ser informado por critérios 

de proporcionalidade e razoabilidade, observando-se as condições 

econômicas das partes envolvidas, a natureza, a extensão do dano, o 

caráter punitivo da medida e o não enriquecimento sem causa da parte 

ofendida. III - O termo inicial dos juros de mora incidentes sobre os danos 

morais decorrentes da relação contratual é a data da citação. IV – 

Negou-se provimento ao recurso do autor. Deu-se parcial provimento ao 

recurso da ré.(TJ-DF - APC: 20130110862516, Relator: JOSÉ DIVINO DE 

OLIVEIRA, Data de Julgamento: 07/10/2015, 6ª Turma Cível, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 13/10/2015 . Pág.: 268); NEGATIVAÇÃO 

INDEVIDA. TELEFONIA. DANOS MORAIS IN RE IPSA. QUANTUM 

INDENIZATÓRIO MAJORADO PARA SE ADEQUAR AOS PARÂMETROS DA 

TURMA. SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE. RECURSO PROVIDO. 

(Recurso Cível Nº 71004473393, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Julgado em 12/07/2013)

(TJ-RS - Recurso Cível: 71004473393 RS, Relator: Carlos Eduardo 

Richinitti, Data de Julgamento: 12/07/2013, Terceira Turma Recursal Cível, 

Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 15/07/2013); A obrigação de 

indenizar deve ser reconhecida, embora não nos moldes postulados 

inicialmente, diante do risco de se concretizar, em seu favor, ilícito 

enriquecimento, posto que a parte reclamante conta com outras restrições 

comerciais posteriores a que está sendo discutida neste feito, razão pela 

qual não se aplica a Súmula 385, do Superior Tribunal de Justiça, somente 

devem ser levadas em considerações as outras inscrições para fixar o 

quantum indenizatório em consideração os princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade, de modo a evitar enriquecimento ilícito. Pelo exposto, 

RESOLVO O MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão 

formulada na inicial, para: - DECLARAR A INEXISTÊNCIA dos débitos 

discutidos nos autos, devendo a reclamada abster-se de exigi-lo/cobrá-lo 

por qualquer meio, a partir do trânsito em julgado, sob pena de multa 

cominatória/astreinte equivalente ao TRIPLO do importe que exigir em 

desacordo; - CONDENAR a reclamada indenizar o reclamante, a título de 

dano moral/imaterial, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigido 

monetariamente a partir da leitura/intimação da sentença – Enunciado n. 

362 da Súmula do STJ -, com base no Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, 

do art. 161, do Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de 

Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do Conselho da 

Justiça Federal, a partir do evento danoso/data da inscrição – 

responsabilidade extracontratual – Enunciado n. 54 da Súmula do STJ e 

CC/02, art. 398. - DETERMINAR QUE SEJA EXCLUÍDO o nome da parte 

autora dos registros/banco de inadimplentes, relacionado ao débito objeto 

da presente ação, no prazo de 05 dias, sob pena de multa diária que fixo 

em R$ 100,00 (cem reais) por dia de descumprimento, até o limite de R$ 

30.000,00 (trinta mil) reais, a serem revertidos a favor da parte 

reclamante. Oficiem-se aos órgãos de restrição ao crédito para 

cancelamento definitivo das restrições comerciais efetivada no CPF da 

parte reclamante, com relação aos débitos discutidos neste feito. 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 presente 

projeto de sentença para que surtem seus efeitos legais nos termos do 

art. 40 da Lei 9.099/95. Cumpra-se expedindo o necessário. MARINA 

CARLOS FRANÇA Juíza de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000094-25.2018.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

ALMIR GONCALVES LEITE (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)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA Processo nº 

1000094-25.2018.8.11.0031 PROJETO DE SENTENÇA Vistos. Dispensado 

o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trata-se de AÇÃO DE 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL proposta por ALMIR GONCALVES LEITE em face de 

VIVO S.A. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites 

traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 9.099/95, c.c artigo 1.046, 

parágrafos 2º e 4º do CPC e Enunciados 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. Existindo 

preliminar suscitada. Enfrento-as. Indefiro a preliminar de ausência de 

documento imprescindível, ante a juntada de comprovante de negativação 

retirado de site e não original emitido pela CDL, cumpre que a reclamada 

poderia ter anexado aos autos provas de que o referido documento é 

falso, contudo, não se desincumbiu, tratando-se de meras alegações. 

Passo a análise do mérito. 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. A contestação é estéril de prova, nada foi juntado aos autos 

que comprovasse a existência ou origem do débito, anexando apenas tela 

de seu sistema, e supostas faturas, produzidas unilateralmente A 

requerida não anexou contrato, gravação, ou qualquer documento capaz 

de comprovar suas alegações. Restando caracterizada a falha e a 

abusividade na prestação de seus serviços. Ao lado disso, não se aplica 

a súmula 385 do STJ no presente caso, haja vista que, as negativações 

preexistentes que pesam sob o nome da parte autora estão sendo 

discutidas judicialmente (Autos nº 1000095-10.2018.8.11.0031). Nesse 

sentido, tem manifestado as Turmas Recursais: APELAÇÃO CÍVEL. 

DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS C/C 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COM A 

RÉ. SUPOSTA FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. 

SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DA AUTORA 

POSTULANDO A REPARAÇÃO EXTRAPATRIMONIAL. CABÍVEL. NA 

ESPÉCIE, TRATA-SE DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DECORRENTE DE 

FRAUDE, PORTANTO, A CONTROVÉRSIA SE ENCONTRA FORA DO 

ÂMBITO DA SÚMULA 385 DO STJ. CONQUANTO A INSCRIÇÃO DO 

DEVEDOR NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES SEJAM UM DIREITO 

SUBJETIVO DA ENTIDADE CREDORA, NO EXERCÍCIO REGULAR DE SEU 

DIREITO, ESTA INSCRIÇÃO DEVE TER ORIGEM REAL, O QUE NÃO SE 
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DEMONSTROU NO CASO EM TELA. CABERIA A RÉ PROVAR A 

OCORRÊNCIA DA CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA, QUAL SEJA, A 

CELEBRAÇÃO DE CONTRATO EM NOME DA AUTORA, ÔNUS DO QUAL 

NÃO SE DESINCUMBIU. SEQUER TROUXE AOS AUTOS QUALQUER 

CONTRATO, SEJA ASSINADO PELA AUTORA, SEJA POR OUTRA 

PESSOA. DANO MORAL CONFIGURADO. (TJ-RJ - APL: 

00315620920118190205 RJ 0031562-09.2011.8.19.0205, Relator: DES. 

ANTONIO CARLOS DOS SANTOS BITENCOURT, Data de Julgamento: 

17/12/2014, VIGÉSIMA SÉTIMA CAMARA CIVEL/ CONSUMIDOR, Data de 

Publicação: 19/12/2014) Via de consequência procede à pretensão de 

condenação da parte reclamada ao pagamento de indenização por danos 

morais à parte autora, ante a inserção indevida de seu nome nos órgãos 

restritivos, que inviabilizaram o seu acesso ao crédito caracterizando o 

dano moral in re ipsa, sendo irrelevante, portanto, a prova da sua 

ocorrência. Nessa senda, 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. 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. O contexto retratado nos autos indica postura da Ré suficiente para 

gerar ofensa à honra. Com efeito, atente-se quanto à perda do tempo útil 

despendido pela parte autora, na busca de uma solução amigável ao 

problema, o que por si só também caracteriza o dano moral. Entendo que o 

dissabor experimentado ultrapassou os limites do mero aborrecimento, 

caracterizando, portanto, a lesão à sua dignidade. O dano moral resta 

configurado e deve ser reparado. 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. No 

que se refere ao pedido contraposto, entendendo que o mesmo deve ser 

julgado improcedente, haja vista, que a requerida não anexou documentos 

capazes de comprovar a efetiva contratação pela parte autora. Deixo de 

condenar a parte autora em litigância de má-fé, pois não se configuraram 

nenhuma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC. Pelo exposto, 

RESOLVO O MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão 

formulada na inicial, par: - DETERMINAR QUE SEJA EXCLUÍDO o nome da 

parte autora dos registros/banco de inadimplentes, relacionado ao débito 

objeto da presente ação, no prazo de 05 dias. Oficiem-se aos órgãos de 

restrição ao crédito para cancelamento definitivo das restrições 

comerciais efetivada no CPF da parte reclamante, com relação aos débitos 

discutidos neste feito. - DECLARAR A INEXISTÊNCIA do débito discutido 

nos autos, devendo a reclamada abster-se de exigi-lo/cobrá-lo por 

qualquer meio, a partir do trânsito em julgado, sob pena de multa 

cominatória/astreinte equivalente ao TRIPLO do importe que exigir em 

desacordo; - CONDENAR a reclamada indenizar o reclamante, a título de 

dano moral/imaterial, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigido 

monetariamente a partir da leitura/intimação da sentença – Enunciado n. 

362 da Súmula do STJ -, com base no Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, 

do art. 161, do Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de 

Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do Conselho da 

Justiça Federal, a partir do evento danoso/data da inscrição – 

responsabilidade extracontratual – Enunciado n. 54 da Súmula do STJ e 

CC/02, art. 398. - Julgo improcedente o pedido contraposto e a 

condenação em litigância de má fé; 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 presente projeto 

de sentença para que surtem seus efeitos legais nos termos do art. 40 da 

Lei 9.099/95. Cumpra-se expedindo o necessário. MARINA CARLOS 

FRANÇA Juíza de Direito.
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Advogado(s) Polo Ativo:
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VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA Processo nº 

1000093-40.2018.8.11.0031 PROJETO DE SENTENÇA Vistos. Dispensado 

o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trata-se de AÇÃO 

ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURIDICO C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por PERON DE SOUZA 

NEVES em face de VIVO S.A. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 

9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC e Enunciados 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. 

Existindo preliminares suscitadas. Enfrento-as. Indefiro a preliminar de 

ausência de documento imprescindível, ante a juntada de comprovante de 

negativação retirado de site e não original emitido pela CDL, cumpre que a 

reclamada poderia ter anexado aos autos provas de que o referido 

documento é falso, contudo, não se desincumbiu, tratando-se de meras 

alegações. No que diz respeito à preliminar de inépcia da inicial, por 

ausência de documentos indispensável, tal pedido não merece 

acolhimento, uma vez que o referido documento não é documento 

indispensável ao julgamento da controvérsia trazida ao conhecimento 

desse juízo. Sendo necessária apenas a simples indicação da residência, 

conforme preceitua o art. 319, II, do Novo Código de Processo Civil. Por 

fim, rejeito a preliminar de impossibilidade de inversão do ônus da prova, 

eis que a tese se confunde com a análise do próprio mérito. Passo a 

análise do mérito. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que razão não assiste à parte autora. 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 
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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, não possuindo debito junto a requerida. Em que pese às 

argumentações do reclamante, não vislumbro qualquer conduta ilícita 

praticada pela parte demandada, mas, sim, exercício regular de um direito 

ante a existência de relação jurídica entre as partes, inexistindo, portanto, 

qualquer dever de reparação. O acervo probatório existente nos autos é 

apto a corroborar as alegações aduzidas pela defesa, tendo está 

anexado faturas, contrato assinado e cópia dos documentos pessoais da 

parte autora (id. 14372382), restando comprovado de forma satisfatória a 

legitimidade dos débitos que ensejaram a inclusão do nome da parte autora 

nos órgãos restritivos de crédito. Nessa senda tem decidido as Turmas 

recursais: APELAÇÃO CÍVEL - DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DEBITO C/C DANO MORAL - ALEGAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA 

-COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DÉBITO - NEGATIVAÇÃO DEVIDA - DANO 

MORAL NÃO CONFIGURADO. - Uma vez comprovada a existência de 

relação jurídica entre as partes bem como o debito motivador da 

negativação e tal fato não sendo impugnado de forma especifica pelo 

autor, é de se reconhecer exercício regular do direito de cobrança e 

devida a negativação em órgãos de proteção ao crédito.(TJ-MG - AC: 

10707130273196001 MG, Relator: Alexandre Santiago, Data de 

Julgamento: 18/03/2015, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 24/03/2015) COMPRA E VENDA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE PROVAR OS FATOS ALEGADOS 

NA INICIAL – INADIMPLEMENTO DA CONSUMIDORA – NEGATIVAÇÃO 

DEVIDA JUNTO AOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, 

EFETUADA EM EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – SENTENÇA MANTIDA. 

-Recurso desprovido.(TJ-SP - APL: 10274215720148260001 SP 

1027421-57.2014.8.26.0001, Relator: Edgard Rosa, Data de Julgamento: 

03/09/2015, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

03/09/2015). Resta 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 a 

reclamante, não quitou o debito aberto com a reclamada, o que justificou o 

encaminhamento do nome da parte autora aos cadastros da Serasa e do 

SPC. Inocorrente, portanto, qualquer afronta a direito de personalidade em 

razão de conduta praticada pela parte Ré, pela efetiva comprovação da 

relação jurídica entre as partes. Não havendo como prosperar a tese 

autoral, como já explicitado, de rigor é a improcedência da pretensão 

inicial. Diante de tais ponderações, as pretensões contidas na inicial são 

improcedentes. Por outro lado, tendo em vista a regularidade do débito, 

acolho o pedido contraposto formulado na contestação, de modo que o 

reclamante deverá pagar à empresa ré o valor de R$ 231,27 (duzentos e 

trinta e um reais e vinte e sete centavos), com juros e correção monetária 

a partir do vencimento da fatura, devendo a reclamada logo após a 

quitação retirar as restrições do nome do autor. 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 4% 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. - ACOLHO O PEDIDO CONTRAPOSTO para condenar a 

parte autora ao pagamento da quantia de R$ 231,27 (duzentos e trinta e 

um reais e vinte e sete centavos), relativo às faturas em aberto, com juros 

e correção monetária a partir do vencimento da fatura, devendo a 

reclamada logo após a quitação retirar as restrições do nome do autor. - 

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 

4% (quatro 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. 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 

artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

____________________________________________________________

_________________________________________ VISTOS. HOMOLOGO 

o presente projeto de sentença para que surtem seus efeitos legais nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Cumpra-se expedindo o necessário. 

MARINA CARLOS FRANÇA Juíza de Direito.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA Processo nº 

1000093-40.2018.8.11.0031 PROJETO DE SENTENÇA Vistos. Dispensado 

o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trata-se de AÇÃO 

ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURIDICO C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por PERON DE SOUZA 

NEVES em face de VIVO S.A. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 

9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC e Enunciados 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. 

Existindo preliminares suscitadas. Enfrento-as. Indefiro a preliminar de 

ausência de documento imprescindível, ante a juntada de comprovante de 

negativação retirado de site e não original emitido pela CDL, cumpre que a 

reclamada poderia ter anexado aos autos provas de que o referido 

documento é falso, contudo, não se desincumbiu, tratando-se de meras 

alegações. No que diz respeito à preliminar de inépcia da inicial, por 

ausência de documentos indispensável, tal pedido não merece 

acolhimento, uma vez que o referido documento não é documento 

indispensável ao julgamento da controvérsia trazida ao conhecimento 

desse juízo. Sendo necessária apenas a simples indicação da residência, 

conforme preceitua o art. 319, II, do Novo Código de Processo Civil. Por 

fim, rejeito a preliminar de impossibilidade de inversão do ônus da prova, 

eis que a tese se confunde com a análise do próprio mérito. Passo a 

análise do mérito. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que razão não assiste à parte autora. 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, não possuindo debito junto a requerida. Em que pese às 

argumentações do reclamante, não vislumbro qualquer conduta ilícita 

praticada pela parte demandada, mas, sim, exercício regular de um direito 

ante a existência de relação jurídica entre as partes, inexistindo, portanto, 

qualquer dever de reparação. O acervo probatório existente nos autos é 

apto a corroborar as alegações aduzidas pela defesa, tendo está 

anexado faturas, contrato assinado e cópia dos documentos pessoais da 

parte autora (id. 14372382), restando comprovado de forma satisfatória a 

legitimidade dos débitos que ensejaram a inclusão do nome da parte autora 

nos órgãos restritivos de crédito. Nessa senda tem decidido as Turmas 

recursais: APELAÇÃO CÍVEL - DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DEBITO C/C DANO MORAL - ALEGAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA 

-COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DÉBITO - NEGATIVAÇÃO DEVIDA - DANO 

MORAL NÃO CONFIGURADO. - Uma vez comprovada a existência de 

relação jurídica entre as partes bem como o debito motivador da 

negativação e tal fato não sendo impugnado de forma especifica pelo 

autor, é de se reconhecer exercício regular do direito de cobrança e 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1030631/7/2018 Página 527 de 610



devida a negativação em órgãos de proteção ao crédito.(TJ-MG - AC: 

10707130273196001 MG, Relator: Alexandre Santiago, Data de 

Julgamento: 18/03/2015, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 24/03/2015) COMPRA E VENDA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE PROVAR OS FATOS ALEGADOS 

NA INICIAL – INADIMPLEMENTO DA CONSUMIDORA – NEGATIVAÇÃO 

DEVIDA JUNTO AOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, 

EFETUADA EM EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – SENTENÇA MANTIDA. 

-Recurso desprovido.(TJ-SP - APL: 10274215720148260001 SP 

1027421-57.2014.8.26.0001, Relator: Edgard Rosa, Data de Julgamento: 

03/09/2015, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

03/09/2015). Resta 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 a 

reclamante, não quitou o debito aberto com a reclamada, o que justificou o 

encaminhamento do nome da parte autora aos cadastros da Serasa e do 

SPC. Inocorrente, portanto, qualquer afronta a direito de personalidade em 

razão de conduta praticada pela parte Ré, pela efetiva comprovação da 

relação jurídica entre as partes. Não havendo como prosperar a tese 

autoral, como já explicitado, de rigor é a improcedência da pretensão 

inicial. Diante de tais ponderações, as pretensões contidas na inicial são 

improcedentes. Por outro lado, tendo em vista a regularidade do débito, 

acolho o pedido contraposto formulado na contestação, de modo que o 

reclamante deverá pagar à empresa ré o valor de R$ 231,27 (duzentos e 

trinta e um reais e vinte e sete centavos), com juros e correção monetária 

a partir do vencimento da fatura, devendo a reclamada logo após a 

quitação retirar as restrições do nome do autor. 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 4% 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. - ACOLHO O PEDIDO CONTRAPOSTO para condenar a 

parte autora ao pagamento da quantia de R$ 231,27 (duzentos e trinta e 

um reais e vinte e sete centavos), relativo às faturas em aberto, com juros 

e correção monetária a partir do vencimento da fatura, devendo a 

reclamada logo após a quitação retirar as restrições do nome do autor. - 

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 

4% (quatro 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. 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 

artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

____________________________________________________________

_________________________________________ VISTOS. HOMOLOGO 

o presente projeto de sentença para que surtem seus efeitos legais nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Cumpra-se expedindo o necessário. 

MARINA CARLOS FRANÇA Juíza de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000052-10.2017.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDIANE RODRIGUES DA SILVA (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:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA Processo nº 

1000052-10.2017.8.11.0031 PROJETO DE SENTENÇA Vistos. Dispensado 

o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta por LEIDIANE RODRIGUES DA SILVA em face 

de CLARO S.A. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos 

limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 9.099/95, c.c artigo 

1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC e Enunciados 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. Existindo 

preliminares suscitadas. Enfrento-as. Defiro o pedido liminar e determino a 

retificação do polo passivo da presente ação para constar como 

reclamada a empresa EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA. No 

que se refere a preliminar de impossibilidade de gratuidade da justiça, a 

mesma merece ser rejeitada, pois, como é sabido, a benesse da 

gratuidade da justiça no âmbito dos juizados especiais é dispensável em 

sede cognitiva, sendo imprescindível a manifestação quanto ou seu 

deferimento ou não somente em sede recursal. A respeito, vejamos o que 

disciplina a Lei dos Juizados Especiais: Art. 54. O acesso ao Juizado 

Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de 

custas, taxas ou despesas. Presentes as condições da ação e os 

pressupostos processuais de existência e validade, inexistindo quaisquer 

nulidades ou irregularidades que devam ser declaradas ou sanadas, bem 

como outras preliminares ou questões prévias que pendam de apreciação 

e permitindo a hipótese o julgamento imediato da lide, passo a analisar o 

mérito. A priori, determino de ofício a correção do valor da causa, na 

forma do art. 292, §3º do CPC, por verificar que o montante atribuído pelo 

autor não corresponde ao proveito econômico pretendido, é dizer, no 

presente caso o valor da causa deverá incluir a pretensão de indenização 

por danos morais. Neste ínterim, considerando o silêncio eloquente da 

parte autora, entendo que sua pretensão reparatória se refere ao teto de 

alçada dos Juizados Especiais Cíveis. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão não assiste 

à parte autora. 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 possuía um plano 

junto a requerida, tendo solicitado o cancelamento deste, via call center, 

quitando todos os débitos, não utilizando mais os serviços da requerida. A 

confirmação da autora na peça inicial, bem como o acervo probatório 

existente nos autos são aptos a corroborar a existência de relação 

contratual entre as partes, não tendo a autora anexado aos autos 

nenhuma prova de que solicitou o cancelamento do serviço, tais como 

protocolo de ligação, tampouco que quitou os débitos, não comprovante 

minimamente suas alegações. Em que pese às argumentações da parte 

reclamante, não vislumbro qualquer conduta ilícita praticada pela parte 

demandada, mas, sim, exercício regular de um direito ante a existência de 

relação jurídica entre as partes, inexistindo, portanto, qualquer dever de 

reparação. Desta feita, resta comprovado de forma satisfatória a 

legitimidade dos débitos que ensejaram a inclusão do nome da parte autora 

nos órgãos restritivos de crédito. Nessa senda tem decidido as Turmas 

recursais: APELAÇÃO CÍVEL - DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DEBITO C/C DANO MORAL - ALEGAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA 

-COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DÉBITO - NEGATIVAÇÃO DEVIDA - DANO 

MORAL NÃO CONFIGURADO. - Uma vez comprovada a existência de 

relação jurídica entre as partes bem como o debito motivador da 

negativação e tal fato não sendo impugnado de forma especifica pelo 

autor, é de se reconhecer exercício regular do direito de cobrança e 

devida a negativação em órgãos de proteção ao crédito.(TJ-MG - AC: 

10707130273196001 MG, Relator: Alexandre Santiago, Data de 

Julgamento: 18/03/2015, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 24/03/2015) COMPRA E VENDA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE PROVAR OS FATOS ALEGADOS 

NA INICIAL – INADIMPLEMENTO DA CONSUMIDORA – NEGATIVAÇÃO 

DEVIDA JUNTO AOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, 
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EFETUADA EM EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – SENTENÇA MANTIDA. 

-Recurso desprovido.(TJ-SP - APL: 10274215720148260001 SP 

1027421-57.2014.8.26.0001, Relator: Edgard Rosa, Data de Julgamento: 

03/09/2015, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

03/09/2015). Resta 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 a 

reclamante, não quitou o debito aberto com a reclamada, o que justificou o 

encaminhamento do nome da parte autora aos cadastros da Serasa e do 

SPC. Inocorrente, portanto, qualquer afronta a direito de personalidade em 

razão de conduta praticada pela parte Ré, pela efetiva comprovação da 

relação jurídica entre as partes. Não havendo como prosperar a tese 

autoral, como já explicitado, de rigor é a improcedência da pretensão 

inicial. Diante de tais ponderações, as pretensões contidas na inicial são 

improcedentes. Por outro lado, tendo em vista a regularidade do débito, 

acolho o pedido contraposto formulado na contestação, de modo que o 

reclamante deverá pagar à empresa ré o valor de R$ 296,11 (duzentos e 

noventa e seis reais e onze centavos), com juros e correção monetária a 

partir do vencimento, devendo a reclamada logo após a quitação retirar as 

restrições do nome do autor. 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 4% 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. - ACOLHO O PEDIDO CONTRAPOSTO para condenar a parte autora 

ao pagamento da quantia de R$ 296,11 (duzentos e noventa e seis reais e 

onze centavos), relativo às faturas em aberto, com juros e correção 

monetária a partir do vencimento, devendo a reclamada logo após a 

quitação retirar as restrições do nome do autor. - 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 4% (quatro 

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. - A retificação do valor da 

causa promovida de ofício para R$ 38.160,00 (trinta e oito mil, cento e 

sessenta reais), equivalente a 40 salários mínimos, teto dos juizados 

especiais e em conformidade com o pedido de danos morais. - 

DETERMINAR a retificação do polo passivo da presente ação para constar 

como reclamada a empresa EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES 

LTDA. 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 artigo 40 da 

Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

____________________________________________________________

________________________________________ VISTOS. HOMOLOGO, 

para que surta seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo 

juiz leigo, na forma do artigo 40 da lei 9099/95. CUMPRA-SE expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. MARINA CARLOS FRANÇA Juíza 

de Direito.
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Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA Processo nº 

1000061-69.2017.8.11.0031 PROJETO DE SENTENÇA Vistos. Dispensado 

o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR 

DANO MORAL proposta por LUCINEIA GIORDANO FRANCO em face de 

CLARO S.A. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites 

traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 9.099/95, c.c artigo 1.046, 

parágrafos 2º e 4º do CPC e Enunciados 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. Existem 

preliminares suscitadas. Enfrento-as. Rejeito a preliminar de incompetência 

absoluta do Juizado Especial Cível, alegada na peça de bloqueio, bem 

como em petição da parte autora, em decorrência da complexidade da 

prova e necessidade de perícia. A análise dessas deve ser feita com 

extrema cautela e somente merece ser reconhecida a incompetência do 

Juizado Especial Cível, pela necessidade de tal prova, quando seja 

efetivamente necessária para a garantia do contraditório e da ampla 

defesa, o que não se verifica no caso dos autos. No caso em exame, 

verifico que as provas produzidas no processo são suficientemente aptas 

a formar o convencimento, porque se trata de matéria fática e as questões 

técnicas não tem a complexidade alegada, de modo que a perícia técnica é 

prescindível, estando firmada a competência do Juizado Especial Cível 

para a causa. Presentes os pressupostos processuais e as condições da 

ação, passo ao julgamento do mérito. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão não assiste 

à parte autora. 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. O acervo probatório existente nos autos é apto a corroborar as 

alegações aduzidas pelas defesas, tenho que a ré demonstrou de forma 

satisfatória a legitimidade dos débitos que ensejaram a inclusão do nome 

da parte autora nos órgãos restritivos de crédito, por meio de contrato 

devidamente assinado pela autora, e ainda cópia dos documentos 

pessoais e comprovante de residência desta. Em que pese às 

argumentações da parte autora, não vislumbro qualquer conduta ilícita 

praticada pelas partes demandadas, mas, sim, exercício regular de um 

direito ante a existência de relação jurídica entre as partes regularmente 

pactuada conforme se extrai do contrato devidamente assinado pela parte 

autora acostado aos autos, que inexistindo, portanto, qualquer dever de 

reparação. Nessa senda tem decidido as Turmas recursais: APELAÇÃO 

CÍVEL - DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DEBITO C/C DANO MORAL - 

ALEGAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA -COMPROVAÇÃO DA ORIGEM 

DÉBITO - NEGATIVAÇÃO DEVIDA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. - 

Uma vez comprovada a existência de relação jurídica entre as partes bem 

como o debito motivador da negativação e tal fato não sendo impugnado 

de forma especifica pelo autor, é de se reconhecer exercício regular do 

direito de cobrança e devida a negativação em órgãos de proteção ao 

crédito.(TJ-MG - AC: 10707130273196001 MG, Relator: Alexandre 

Santiago, Data de Julgamento: 18/03/2015, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 24/03/2015) COMPRA E VENDA – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS – AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE PROVAR OS 

FATOS ALEGADOS NA INICIAL – INADIMPLEMENTO DA CONSUMIDORA – 

NEGATIVAÇÃO DEVIDA JUNTO AOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO, EFETUADA EM EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – SENTENÇA 

MANTIDA. -Recurso desprovido.(TJ-SP - APL: 10274215720148260001 SP 

1027421-57.2014.8.26.0001, Relator: Edgard Rosa, Data de Julgamento: 

03/09/2015, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

03/09/2015). Não havendo como prosperar a tese autoral, como já 

explicitado, de rigor é a improcedência da pretensão inicial. 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. Diante de tais 
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ponderações, as pretensões contidas na inicial são improcedentes. Por 

outro lado, tendo em vista a regularidade do débito, acolho o pedido 

contraposto formulado na contestação, de modo que o reclamante deverá 

pagar à empresa ré o valor de R$ 1.146,47 (um mil, cento e quarenta e 

seis reais e quarenta e sete centavos), com juros e correção monetária a 

partir do vencimento da fatura, devendo a reclamada logo após a quitação 

retirar as restrições do nome do autor. 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 4 % 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. - ACOLHO O PEDIDO CONTRAPOSTO para condenar a parte autora 

ao pagamento da quantia de R$ 1.146,47 (um mil, cento e quarenta e seis 

reais e quarenta e sete centavos), relativo às faturas em aberto, com 

juros e correção monetária a partir do vencimento da fatura, devendo a 

reclamada logo após a quitação retirar as restrições do nome do autor. - 

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 

4% (quatro 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. 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 artigo 40 da 

Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

____________________________________________________________

_____________________________ VISTOS. HOMOLOGO, para que surta 

seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo, na 

forma do artigo 40 da lei 9099/95. CUMPRA-SE expedindo o necessário, 

com as cautelas de estilo. MARINA CARLOS FRANÇA Juíza de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000045-81.2018.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DEUSDETH FARIAS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA Processo nº 

1000045-81.2018.8.11.0031 PROJETO DE SENTENÇA Vistos. Dispensado 

o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trata-se de AÇÃO DE 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL proposta por MARIA DEUSDETH FARIAS SANTOS em 

face de VIVO S.A. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos 

limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 9.099/95, c.c artigo 

1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC e Enunciados 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. Existindo 

preliminar suscitada. Enfrento-as. Indefiro a preliminar de ausência de 

documento imprescindível, ante a juntada de comprovante de negativação 

retirado de site e não original emitido pela CDL, cumpre que a reclamada 

poderia ter anexado aos autos provas de que o referido documento é 

falso, contudo, não se desincumbiu, tratando-se de meras alegações. 

Passo a análise do mérito. 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. A contestação é estéril de prova, nada foi juntado aos autos 

que comprovasse a existência ou origem do débito, anexando apenas tela 

de seu sistema completamente ilegíveis e faturas produzidas 

unilateralmente. Restando caracterizada a falha e a abusividade na 

prestação de seus serviços. Assim, não comprovada à legitimidade da 

cobrança, a declaração da inexistência do débito oriundo da negativação 

indevida, e a reparação pelos danos suportados é medida que se impõe. 

No tocante aos danos morais, não há olvidar que, como vem decidindo 

nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a 

irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de indenização 

por dano moral. No entanto, em se tratando de negativação indevida, 

dúvida não há que há violação a bem jurídico passível de indenização, 

prescindindo a efetiva comprovação da materialização do dano. Além do 

mais, é sempre útil repetir que a responsabilidade que incide sobre o 

produtor ou o fornecedor de bens de consumo é objetiva e configura-se 

independentemente da caracterização da culpa, sendo suficiente o ato 

ilícito, o nexo de causalidade e o dano, que como já dito, é, neste caso, 

presumido. Tal responsabilidade está, ainda, fundamentada na teoria do 

risco do empreendimento, pois aquele que tem o bônus deve arcar com os 

riscos e ônus de sua atividade. Nessa senda, tem manifestado as Turmas 

Recursais: RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE TELEFONIA. 

CANCELAMENTO DE LINHA TELEFÔNICA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. 

DANO MORAL. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. I – A inclusão do nome do 

consumidor em cadastro de restrição ao crédito resulta em ofensa à 

imagem e reputação, causando desconforto moral apto a ensejar 

compensação pecuniária, sendo dispensável a prova do prejuízo. II – O 

valor da compensação por danos morais deve ser informado por critérios 

de proporcionalidade e razoabilidade, observando-se as condições 

econômicas das partes envolvidas, a natureza, a extensão do dano, o 

caráter punitivo da medida e o não enriquecimento sem causa da parte 

ofendida. III - O termo inicial dos juros de mora incidentes sobre os danos 

morais decorrentes da relação contratual é a data da citação. IV – 

Negou-se provimento ao recurso do autor. Deu-se parcial provimento ao 

recurso da ré.(TJ-DF - APC: 20130110862516, Relator: JOSÉ DIVINO DE 

OLIVEIRA, Data de Julgamento: 07/10/2015, 6ª Turma Cível, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 13/10/2015 . Pág.: 268); NEGATIVAÇÃO 

INDEVIDA. TELEFONIA. DANOS MORAIS IN RE IPSA. QUANTUM 

INDENIZATÓRIO MAJORADO PARA SE ADEQUAR AOS PARÂMETROS DA 

TURMA. SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE. RECURSO PROVIDO. 

(Recurso Cível Nº 71004473393, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Julgado em 12/07/2013)

(TJ-RS - Recurso Cível: 71004473393 RS, Relator: Carlos Eduardo 

Richinitti, Data de Julgamento: 12/07/2013, Terceira Turma Recursal Cível, 

Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 15/07/2013); A obrigação de 

indenizar deve ser reconhecida, embora não nos moldes postulados 

inicialmente, diante do risco de se concretizar, em seu favor, ilícito 

enriquecimento, posto que a parte reclamante conta com outra restrição 

comercial posterior a que está sendo discutida neste feito, razão pela qual 

não se aplica a Súmula 385, do Superior Tribunal de Justiça, somente 

devem ser levadas em considerações as outras inscrições para fixar o 

quantum indenizatório em consideração os princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade, de modo a evitar enriquecimento ilícito. 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: - DETERMINAR 

QUE SEJA EXCLUÍDO o nome da parte autora dos registros/banco de 

inadimplentes, relacionado ao débito objeto da presente ação, no prazo de 

05 dias, sob pena de multa diária que fixo em R$ 100,00 (cem reais) por 

dia de descumprimento, até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), 

revertidos em favor da parte reclamante. - Oficiem-se aos órgãos de 

restrição ao crédito para cancelamento definitivo das restrições 

comerciais efetivada no CPF da parte reclamante, com relação aos débitos 

discutidos neste feito. - DECLARAR A INEXISTÊNCIA do contrato, bem 

como dos débitos discutidos nos autos, devendo a reclamada abster-se 

de exigi-los/cobrá-los 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 
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à parte autora, a título de dano moral, o valor de R$ 3.000,00 (três mil 

reais), corrigido monetariamente a partir da leitura/intimação da sentença – 

Enunciado n. 362 da Súmula do STJ -, com base no Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de juros de 

1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, 

c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I 

Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do 

Conselho da Justiça Federal, a partir do evento danoso/data da inscrição – 

responsabilidade extracontratual – Enunciado n. 54 da Súmula do STJ e 

CC/02, art. 398. Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários 

advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Fica a parte sucumbente, 

desde já, ciente de que o não pagamento do valor da condenação no 

prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito em julgado da sentença, 

apresentação de memória discriminada do débito e intimação para isso, 

acarretará a incidência da multa de 10% (dez por cento) sobre tal valor – 

art. 52, caput, da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do CPC/NCPC, art. 523 e §§. 

Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido o prazo recursal e 

cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações de estilo. Do 

contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do interessado – 

art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a execução na 

forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e ss. - e Código 

de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de Processo Civil – art. 

513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em 

julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu desarquivamento a 

pedido da parte – CNGC, art. 1.006. Prescindível o Registro no caso – 

CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de 

sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado 

de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. À submissão do(a) 

Juiz(a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi 

A n n e  L i m a  T i a g o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

_______________________________________________ VISTOS. 

HOMOLOGO, para que surta seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo juiz leigo, na forma do artigo 40 da lei 9099/95. CUMPRA-SE 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. MARINA CARLOS 

FRANÇA Juíza de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000027-60.2018.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

RIVAIL RODRIGUES DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA Processo nº 

1000027-60.2018.8.11.0031 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 DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS, movida por RIVAIL RODRIGUES DE CARVALHO em desfavor de 

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. Passo a análise do mérito. Aduz a autora que teve 

seu nome inscrito nos órgãos restritivos de crédito, por um débito de 

responsabilidade da parte reclamada, não possuindo nenhum débito em 

aberto capaz de ensejar a referida negativação. A parte reclamada 

contestou o pedido, alegando que o dano moral só se configura com a 

resistência injustificada e comprovada da parte contra a pretensão 

deduzida, não havendo que falar em dano moral. 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 em contestar genericamente 

os fatos. A reclamada não anexou contrato, extratos, número de conta 

bancaria, ou qualquer documento capaz de comprovar a existência de 

débitos, sendo provas de fácil produção pela requerida. 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. 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 
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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: - 

DETERMINAR QUE SEJA EXCLUÍDO o nome da parte autora dos 

registros/banco de inadimplentes, relacionado ao débito objeto da presente 

ação, no prazo de 05 dias, sob pena de multa diária que fixo em R$ 100,00 

(cem reais) por dia de descumprimento, até o limite de R$ 30.000,00 (trinta 

mil) reais, a serem revertidos a favor da parte reclamante. - Oficiem-se 

aos órgãos de restrição ao crédito para cancelamento definitivo das 

restrições comerciais efetivada no CPF da parte reclamante, com relação 

aos débitos discutidos neste feito. - DECLARAR A INEXISTÊNCIA do 

contrato discutido nos autos, devendo a reclamada abster-se de 

exigi-lo/cobrá-lo por qualquer meio, a partir do trânsito em julgado, sob 

pena de multa cominatória/astreinte equivalente ao TRIPLO do importe que 

exigir em desacordo; - CONDENAR a parte Ré a COMPENSAR/PAGAR à 

parte autora, a título de dano moral, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais), corrigido monetariamente a partir da leitura/intimação da sentença – 

Enunciado n. 362 da Súmula do STJ -, com base no Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de juros de 

1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, 

c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I 

Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do 

Conselho da Justiça Federal, a partir do evento danoso/data da inscrição – 

responsabilidade extracontratual – Enunciado n. 54 da Súmula do STJ e 

CC/02, art. 398. Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários 

advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Fica a parte sucumbente, 

desde já, ciente de que o não pagamento do valor da condenação no 

prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito em julgado da sentença, 

apresentação de memória discriminada do débito e intimação para isso, 

acarretará a incidência da multa de 10% (dez por cento) sobre tal valor – 

art. 52, caput, da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do CPC/NCPC, art. 523 e §§. 

Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido o prazo recursal e 

cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações de estilo. Do 

contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do interessado – 

art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a execução na 

forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e ss. - e Código 

de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de Processo Civil – art. 

513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em 

julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu desarquivamento a 

pedido da parte – CNGC, art. 1.006. Prescindível o Registro no caso – 

CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de 

sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado 

de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. À submissão do(a) 

Juiz(a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi 

A n n e  L i m a  T i a g o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

_________________________________________________ VISTOS. 

HOMOLOGO, para que surta seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo juiz leigo, na forma do artigo 40 da lei 9099/95. CUMPRA-SE 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. MARINA CARLOS 

FRANÇA Juíza de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000025-90.2018.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON DE SA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA Processo nº 

1000025-90.2018.8.11.0031 PROJETO DE SENTENÇA Vistos. Dispensado 

o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trata-se de AÇÃO DE 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL proposta por ROBSON DE SA OLIVEIRA em face de 

VIVO S.A. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites 

traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 9.099/95, c.c artigo 1.046, 

parágrafos 2º e 4º do CPC e Enunciados 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. Existindo 

preliminar suscitada. Enfrento-as. Afasto a preliminar de ausência de 

interesse processual, e ainda ausência de pretensão resistida, já que não 

há dúvida que a parte autora tem direito a vir a juízo pleitear aquilo que 

entende devido e ser de direito (art. 5º, incisos II e XXXV, CRFB/88), bem 

como dada a resistência à pretensão e a adequação da via eleita. Este se 

traduz pela não espontaneidade da parte adversa em aceitar a pretensão 

autoral, aliada à necessidade do provimento jurisdicional para solução do 

litígio - composto do binômio necessidade/utilidade. Considerando-se que a 

parte adversa resistiu à pretensão deduzida pela parte Autora, e 

formou-se, em consequência, a lide, conclui-se então que está possui 

interesse processual. Por fim, rejeito a preliminar de impossibilidade de 

inversão do ônus da prova, eis que a tese se confunde com a análise do 

próprio mérito. Passo a análise do mérito. 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. A contestação é estéril de prova, nada foi juntado 

aos autos que comprovasse a existência ou origem do débito, anexando 

apenas tela de seu sistema completamente ilegíveis. Restando 

caracterizada a falha e a abusividade na prestação de seus serviços. 

Assim, não comprovada à legitimidade da cobrança, a declaração da 

inexistência do débito oriundo da negativação indevida, e a reparação 

pelos danos suportados é medida que se impõe. No tocante aos danos 

morais, não há olvidar que, como vem decidindo nossos tribunais, o mero 

aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores 

consequências, não são passíveis de indenização por dano moral. No 

entanto, em se tratando de negativação indevida, dúvida não há que há 

violação a bem jurídico passível de indenização, prescindindo a efetiva 

comprovação da materialização do dano. Além do mais, é sempre útil 

repetir que a responsabilidade que incide sobre o produtor ou o 

fornecedor de bens de consumo é objetiva e configura-se 

independentemente da caracterização da culpa, sendo suficiente o ato 

ilícito, o nexo de causalidade e o dano, que como já dito, é, neste caso, 

presumido. Tal responsabilidade está, ainda, fundamentada na teoria do 

risco do empreendimento, pois aquele que tem o bônus deve arcar com os 

riscos e ônus de sua atividade. Nessa senda, tem manifestado as Turmas 

Recursais: RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE TELEFONIA. 

CANCELAMENTO DE LINHA TELEFÔNICA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. 

DANO MORAL. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. I – A inclusão do nome do 

consumidor em cadastro de restrição ao crédito resulta em ofensa à 

imagem e reputação, causando desconforto moral apto a ensejar 

compensação pecuniária, sendo dispensável a prova do prejuízo. II – O 

valor da compensação por danos morais deve ser informado por critérios 

de proporcionalidade e razoabilidade, observando-se as condições 

econômicas das partes envolvidas, a natureza, a extensão do dano, o 

caráter punitivo da medida e o não enriquecimento sem causa da parte 

ofendida. III - O termo inicial dos juros de mora incidentes sobre os danos 

morais decorrentes da relação contratual é a data da citação. IV – 

Negou-se provimento ao recurso do autor. Deu-se parcial provimento ao 

recurso da ré.(TJ-DF - APC: 20130110862516, Relator: JOSÉ DIVINO DE 

OLIVEIRA, Data de Julgamento: 07/10/2015, 6ª Turma Cível, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 13/10/2015 . Pág.: 268); NEGATIVAÇÃO 

INDEVIDA. TELEFONIA. DANOS MORAIS IN RE IPSA. QUANTUM 

INDENIZATÓRIO MAJORADO PARA SE ADEQUAR AOS PARÂMETROS DA 

TURMA. SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE. RECURSO PROVIDO. 

(Recurso Cível Nº 71004473393, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Julgado em 12/07/2013)

(TJ-RS - Recurso Cível: 71004473393 RS, Relator: Carlos Eduardo 

Richinitti, Data de Julgamento: 12/07/2013, Terceira Turma Recursal Cível, 
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Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 15/07/2013); A obrigação de 

indenizar deve ser reconhecida, embora não nos moldes postulados 

inicialmente, diante do risco de se concretizar, em seu favor, ilícito 

enriquecimento, posto que a parte reclamante conta com outras restrições 

comerciais posteriores a que está sendo discutida neste feito, razão pela 

qual não se aplica a Súmula 385, do Superior Tribunal de Justiça, somente 

devem ser levadas em considerações as outras inscrições para fixar o 

quantum indenizatório em consideração os princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade, de modo a evitar enriquecimento ilícito. Deixo de 

condenar a parte autora em litigância de má-fé, pois não se configuraram 

nenhuma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC. 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: - DETERMINAR 

QUE SEJA EXCLUÍDO o nome da parte autora dos registros/banco de 

inadimplentes, relacionado ao débito objeto da presente ação, no prazo de 

05 dias, sob pena de multa diária que fixo em R$ 100,00 (cem reais) por 

dia de descumprimento, até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), 

revertidos em favor da parte reclamante. - Oficiem-se aos órgãos de 

restrição ao crédito para cancelamento definitivo das restrições 

comerciais efetivada no CPF da parte reclamante, com relação aos débitos 

discutidos neste feito. - DECLARAR A INEXISTÊNCIA do contrato, bem 

como dos débitos discutidos nos autos, devendo a reclamada abster-se 

de exigi-los/cobrá-los 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$ 3.000,00 (três mil 

reais), corrigido monetariamente a partir da leitura/intimação da sentença – 

Enunciado n. 362 da Súmula do STJ -, com base no Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de juros de 

1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, 

c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I 

Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do 

Conselho da Justiça Federal, a partir do evento danoso/data da inscrição – 

responsabilidade extracontratual – Enunciado n. 54 da Súmula do STJ e 

CC/02, art. 398. - Julgo improcedente o pedido de condenação em litigância 

de má fé; Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários 

advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Fica a parte sucumbente, 

desde já, ciente de que o não pagamento do valor da condenação no 

prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito em julgado da sentença, 

apresentação de memória discriminada do débito e intimação para isso, 

acarretará a incidência da multa de 10% (dez por cento) sobre tal valor – 

art. 52, caput, da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do CPC/NCPC, art. 523 e §§. 

Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido o prazo recursal e 

cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações de estilo. Do 

contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do interessado – 

art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a execução na 

forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e ss. - e Código 

de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de Processo Civil – art. 

513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em 

julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu desarquivamento a 

pedido da parte – CNGC, art. 1.006. Prescindível o Registro no caso – 

CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de 

sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado 

de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. À submissão do(a) 

Juiz(a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi 

A n n e  L i m a  T i a g o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

______________________________ VISTOS. HOMOLOGO, para que 

surta seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo, 

na forma do artigo 40 da lei 9099/95. CUMPRA-SE expedindo o necessário, 

com as cautelas de estilo. MARINA CARLOS FRANÇA Juíza de Direito.

Comarca de Nova Canaâ do Norte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 54563 Nr: 2534-96.2016.811.0090

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISMAEL VIEIRA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EBER JOSE DE OLIVEIRA - 

OAB:18013

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 701, XVIII da CNGC impulsiono o presente feito com 

a finalidade de abrir vista ao requerido para manifestação acerca do laudo 

apresentado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 57665 Nr: 1682-38.2017.811.0090

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FE, FCÉ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VHC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO MOREIRA DE OLIVEIRA 

SILVA - OAB:OAB/MT 22.577/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 701, XVIII da CNGC impulsiono o presente feito com 

a finalidade de abrir vista ao advogado da exequente para manifestar 

acerca do suposto pagamento dos alimentos efetuados pelo executado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 56509 Nr: 1094-31.2017.811.0090

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EML

 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 do artigo 701, XVIII da CNGC, impulsiono o presente feito, com 

a finalidade de abrir vista ao advogado da parte requerente, para que 

requeira o que de direito no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 58013 Nr: 1869-46.2017.811.0090

 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: BADCSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTA BEATRIZ DO 

NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 701, XVIII da CNGC, impulsiono o presente feito, com 

a finalidade de abrir vista ao advogado da parte requerente, para que 

requeira o que de direito no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 57804 Nr: 1787-15.2017.811.0090

 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: NEDI MARTINS DE ARRUMA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO RICARDO ALVES - 

OAB:15523

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 701, XVIII da CNGC impulsiono o presente feito com 

a finalidade de abrir vista ao advogado da requerente para manifestação 

acerca do laudo apresentado.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 59793 Nr: 294-66.2018.811.0090

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BVDST

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO CALZOLARI - 

OAB:21254/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 701, XVIII da CNGC impulsiono o presente feito com 

a finalidade de abrir vista ao exequente para manifestação acerca da 

certidão do Oficial de Justiça de ref: 26.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 56875 Nr: 1266-70.2017.811.0090

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOCIEDADE CONSTRUTORA CASABLANCA, 

HELIO NAUMANN - ESPÓLIO (ESPÓLIO)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Beatriz Fonseca Donato - 

OAB:OAB/PR 18990

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jaime Pego Siqueira - 

OAB:18.593-PR

 Nos termos do artigo 701, XVIII da CNGC impulsiono o presente feito com 

a finalidade de abrir vista ao exequente para manifestação acerca da 

certidão do Oficial de Justiça de ref: 37

Comarca de Nova Monte Verde

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 4326 Nr: 435-73.2004.811.0091

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Inácio Ferraz de Almeida Prado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jaime Fernandes, Aparecido Vaccaro, 

Américo Onofre Filho, JAIR DECHERING, Anirdo Prens Ribeiro, PEDRO 

LEITE DE ALMEIDA, Claudeir de Almeida Schultz, Silvio Zanella, DIJALMA 

SEVERINO DOS SANTOS, José Coelho de Paula, CLÁUDIO ZANELLA, 

ANTÔNIO SIMA, JOSÉ HENRIQUE DE OLIVEIRA, LUIZ OTÁVIO FERRO, 

Lucídio Galvão, Jair Aparecido de Carvalho, ANTÔNIO ANDRETA, CELSO 

AMANTINO MACIEL, EMERSON VAZ MACIEL, ROGÉRIO BORGES 

GUIMARÃES, FERMINO KLOSINSKI, Dorvina de Souza Barreto, IZAC JOSÉ 

DE OLIVEIRA, OLIMPIO DA CUNHA, JOÃO CARLOS DE SOUZA, JOÃO 

GEREMIAS, felismino, Ademir José de Almeida, LUCIANO FERMINO 

GEREMIAS, JOSÉ GILMAR ANDRETTA, ANGELIN BRAGA, SEBASTIANA 

ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ronan Pagnani Trujillo - 

OAB:OAB/MT 10.961-B, Rosangela Pendloski - OAB:3256/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eron da Silva Lemes - 

OAB:MT 8358-B, Nelma Betânia Nascimento Sicuto - OAB:5176-B/MT

 Vistos em correição.

Inicialmente, converta-se para classe processual de cumprimento de 

sentença.

Tendo em vista que até o momento o executado não foi intimado, intime-se 

o exequente para juntar aos autos o débito atualizado.

 Com a juntada, intime-se o devedor por meio de seu Patrono, via DJE, para 

pagar o débito, no prazo de 15 dias, acrescido das custas processuais, 

se houver, consignando que em não ocorrendo o pagamento voluntário no 

prazo aludido, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito, bem como honorários advocatícios arbitrados no mesmo patamar.

Não efetuado o pagamento voluntário tempestivamente, certifique-se 

voltem conclusos para demais deliberações.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 30782 Nr: 526-66.2004.811.0091

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Inácio Ferraz de Almeida Prado, Beatriz Renda 

Ferraz de Almeida Prado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Américo Onofre Filho, IZAC JOSÉ DE 

OLIVEIRA, Silvio Zanella, Jaime Fernandes, JAIR DECHERING, EMERSON 

VAZ MACIEL, Aparecido Vaccaro, PEDRO LEITE DE ALMEIDA, JOSÉ 

HENRIQUE DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lana Mara Bueno Ferreira 

Oliveira - OAB:8828/MT, Ronan Pagnani Trujillo - OAB:OAB/MT 

10.961-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eron da Silva Lemes - 

OAB:MT 8358-B

 Vistos em correição.

Inicialmente, converta-se para classe processual de cumprimento de 

sentença.

Tendo em vista que até o momento o executado não foi intimado, uma vez 

que a publicação de fl. 335 consta a intimação da exequente, intime-se a 

exequente para juntar aos autos o débito atualizado.

 Com a juntada, intime-se o devedor por meio de seu Patrono, via DJE, para 

pagar o débito, no prazo de 15 dias, acrescido das custas processuais, 

se houver, consignando que em não ocorrendo o pagamento voluntário no 

prazo aludido, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito, bem como honorários advocatícios arbitrados no mesmo patamar.

Não efetuado o pagamento voluntário tempestivamente, certifique-se 

voltem conclusos para demais deliberações.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 68766 Nr: 1105-67.2007.811.0007

 AÇÃO: Exceção de Incompetência->Exceções->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Andreia Alves de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Codopel Comercial Dobri de Petroleo Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cézar Nivaldo Naspolini 

(FALECIDO) - OAB:3.207-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1105-67.2007.811.0091

Código 68766

Vara Única

S E N T E N Ç A

VISTOS EM REGIME DE COOPERAÇÃO.

1. Cuida-se de Exceção de Incompetência.

2. É o relatório. Fundamento e decido.

3. Em análise perfunctória dos autos, verifico que a extinção dos autos 

sem resolução do mérito é medida que se impõe ante a perda do objeto 

face ao fato de que o pedido se tratava da remessa do feito para esta 

comarca, o que de fato ocorreu, sendo desnecessária a manutenção 

destes autos.

4. Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO E 

DECLARO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com 

supedâneo jurídico nos termos do art. 485, inciso VI, do NCPC, para que 

produza seus regulares e jurídicos efeitos.

5. Sem custas.

6. Transitada em julgado, se nada for requerido, arquivem-se os autos 

com as cautelas de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

P.I.C.

Nova Monte Verde/MT, 20 de abril de 2018.

Roger Augusto Bim Donega

Juiz de Direito, em Regime de Cooperação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 39744 Nr: 1476-65.2010.811.0091

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 
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Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VJR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Boabaid Bertazzo - 

OAB:8794-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 1476-65.2010.811.0091

Código: 39744

Vara Única

S E N T E N Ç A

 Vistos em Regime de Cooperação.

Cuida-se de ação de busca e apreensão que tramita há anos sem 

qualquer efetividade.

Ao ser intimada a parte autora para dar andamento ao feito, verifico que a 

mesma deixou decorrer o prazo para se manifestar.

É o relatório. Fundamento e decido.

Pois bem, tal atitude demonstra o total descaso da parte reclamante com o 

feito.

Neste sentido, o art. 485, inciso III, do NCPC, requer que a parte autora 

promova os atos e diligências que lhe competir, não abandonando a causa 

por mais de 30 (trinta dias), abandono esse que, no caso dos autos, 

perdura por anos.

A negligência e omissão da parte nesse mister pode provocar a extinção 

do processo por não promover as diligências necessárias ao 

impulsionamento do feito, devendo arcar com as consequências dessa 

conduta.

Dessa forma, é de rigor extinguir o feito sem resolução do mérito, ante o 

desinteresse da parte autora em dar efetivo impulsionamento ao feito.

Ante o exposto e, por tudo que dos autos consta, JULGO EXTINTO O 

FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, inciso III, do 

NCPC.

Por consequência, condeno a parte autora ao pagamento das custas e 

taxas judiciais, se houver e, desde já, suspendo a cobrança caso a 

mesma seja beneficiária da justiça gratuita. Deixo de condenar em 

honorários advocatícios ante a inexistência de advogado no polo passivo 

da demanda.

Transitada esta em julgado, arquivem-se, procedendo a baixa na 

distribuição e demais anotações de estilo.

 P.I.C.

Nova Monte Verde/MT, 20 de abril de 2018.

 Roger Augusto Bim Donega

Juiz de Direito, em Regime de Cooperação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 61845 Nr: 6-91.2013.811.0091

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anderson Lucio Vieira Venturim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - OAB:14705

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 6-91.2013.811.0091

Código: 61845

Vara Única

S E N T E N Ç A

 Vistos em Regime de Cooperação.

Cuida-se de ação cível que tramita há anos sem qualquer efetividade.

Ao ser intimada a parte autora para dar andamento ao feito, verifico que a 

mesma deixou decorrer o prazo para se manifestar.

É o relatório. Fundamento e decido.

Pois bem, tal atitude demonstra o total descaso da parte reclamante com o 

feito.

Neste sentido, o art. 485, inciso III, do NCPC, requer que a parte autora 

promova os atos e diligências que lhe competir, não abandonando a causa 

por mais de 30 (trinta dias), abandono esse que, no caso dos autos, 

perdura por anos.

A negligência e omissão da parte nesse mister pode provocar a extinção 

do processo por não promover as diligências necessárias ao 

impulsionamento do feito, devendo arcar com as consequências dessa 

conduta.

Dessa forma, é de rigor extinguir o feito sem resolução do mérito, ante o 

desinteresse da parte autora em dar efetivo impulsionamento ao feito.

Ante o exposto e, por tudo que dos autos consta, JULGO EXTINTO O 

FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, inciso III, do 

NCPC.

Por consequência, condeno a parte autora ao pagamento das custas e 

taxas judiciais, se houver e, desde já, suspendo a cobrança caso a 

mesma seja beneficiária da justiça gratuita. Deixo de condenar em 

honorários advocatícios ante a inexistência de advogado no polo passivo 

da demanda.

Transitada esta em julgado, arquivem-se, procedendo a baixa na 

distribuição e demais anotações de estilo.

 P.I.C.

Nova Monte Verde/MT, 20 de abril de 2018.

 Roger Augusto Bim Donega

Juiz de Direito, em Regime de Cooperação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 41370 Nr: 1109-07.2011.811.0091

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco de Lage Landen Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Valentim Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:4482/MT, Marcelo Brasil Saliba - OAB:11546-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 1109-07.2011.811.0091

Código: 41370

Vara Única

S E N T E N Ç A

Vistos em Regime de Cooperação.

Cuida-se de ação cível na qual as partes informam que foi entabulado 

acordo.

É o relatório. Fundamento e decido.

Pois bem, em análise aos autos, verifico que as partes requereram a 

homologação do acordo entabulado.

Neste sentido, postula o artigo 487, do Novo Código de Processo Civil:

Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: (...)

III – homologar:

a) o reconhecimento da procedência do pedido formulado na ação ou na 

reconvenção;

b) a transação;

c) a renúncia à pretensão formulada na ação ou na reconvenção.

Desta forma, considerando que as partes transigiram, conforme petição 

acostada aos autos, hei por bem homologar o acordo entabulado entre as 

mesmas.

D I S P O S I T I V O

Ante o exposto e, por tudo que dos autos consta, HOMOLOGO o ACORDO 

entabulado entre as partes para que surta os legais e jurídicos efeitos. Por 

consequência, JULGO E DECLARO extinto o processo com resolução do 

mérito, com supedâneo jurídico nos termos do artigo 487, inciso III, alínea 

“b” do Novo Código de Processo Civil.

Custas e despesas processuais conforme acordado.

Transitada em julgado, determino o arquivamento dos autos, 

procedendo-se à baixa na distribuição.

 P.I.C.

Nova Monte Verde/MT, 20 de abril de 2018.

Roger Augusto Bim Donega

Juiz de Direito, em Regime de Cooperação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 41423 Nr: 1161-03.2011.811.0091

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lucília Gomes - 

OAB:OAB/MT 5835-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Processo n.º 1161-03.2011.811.0091

Código: 41423

Vara Única

S E N T E N Ç A

 Vistos em Regime de Cooperação.

Cuida-se de ação de busca e apreensão que tramita há anos sem 

qualquer efetividade.

Devidamente intimada a se manifestar ou providenciar as diligências que 

são de sua incumbência, a parte exequente vem mantendo-se inerte, não 

dando efetivo impulsionamento ao feito.

É o relatório. Fundamento e decido.

Pois bem, tal atitude demonstra o total descaso da parte reclamante com o 

feito.

Neste sentido, o art. 485, inciso III, do NCPC, requer que a parte autora 

promova os atos e diligências que lhe competir, não abandonando a causa 

por mais de 30 (trinta dias), abandono esse que, no caso dos autos, 

perdura por anos, o qual enseja a extinção dos autos também com fulcro 

no inciso II, do artigo 485, do NCPC.

A negligência e omissão da parte nesse mister pode provocar a extinção 

do processo por não promover as diligências necessárias ao 

impulsionamento do feito, devendo arcar com as consequências dessa 

conduta.

Dessa forma, é de rigor extinguir o feito sem resolução do mérito, ante o 

desinteresse da parte autora em dar efetivo impulsionamento ao feito.

Ante o exposto e, por tudo que dos autos consta, JULGO EXTINTO O 

FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, incisos I e III, 

do NCPC.

Por consequência, condeno a parte autora ao pagamento das custas e 

despesas processuais, se houver. Deixo de condenar em honorários ante 

a não citação.

Transitada esta em julgado, arquivem-se, procedendo a baixa na 

distribuição e demais anotações de estilo.

 P.I.C.

Nova Monte Verde/MT, 20 de abril de 2018.

 Roger Augusto Bim Donega

Juiz de Direito, em Regime de Cooperação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 38076 Nr: 1190-24.2009.811.0091

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: FLA, GLA, JLA, SML

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PBdAF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Pereira dos Santos - 

OAB:13388/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 317/2009

Código: 38076

Vara Única

S E N T E N Ç A

 Vistos em Regime de Cooperação.

Cuida-se de execução de alimentos que tramita há anos sem qualquer 

efetividade.

Devidamente intimada a se manifestar ou providenciar as diligências que 

são de sua incumbência, a parte exequente vem mantendo-se inerte, não 

dando efetivo impulsionamento ao feito.

É o relatório. Fundamento e decido.

Pois bem, tal atitude demonstra o total descaso da parte reclamante com o 

feito.

Neste sentido, o art. 485, inciso III, do NCPC, requer que a parte autora 

promova os atos e diligências que lhe competir, não abandonando a causa 

por mais de 30 (trinta dias), abandono esse que, no caso dos autos, 

perdura por anos, o qual enseja a extinção dos autos também com fulcro 

no inciso II, do artigo 485, do NCPC.

A negligência e omissão da parte nesse mister pode provocar a extinção 

do processo por não promover as diligências necessárias ao 

impulsionamento do feito, devendo arcar com as consequências dessa 

conduta.

Dessa forma, é de rigor extinguir o feito sem resolução do mérito, ante o 

desinteresse da parte autora em dar efetivo impulsionamento ao feito.

Ante o exposto e, por tudo que dos autos consta, JULGO EXTINTO O 

FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, incisos I e III, 

do NCPC.

Por consequência, condeno a parte autora ao pagamento das custas e 

despesas processuais, se houver. Deixo de condenar em honorários ante 

a não citação.

Transitada esta em julgado, arquivem-se, procedendo a baixa na 

distribuição e demais anotações de estilo.

 P.I.C.

Nova Monte Verde/MT, 20 de abril de 2018.

 Roger Augusto Bim Donega

Juiz de Direito, em Regime de Cooperação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 60045 Nr: 1310-96.2011.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ECR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JLdR, MdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Pereira dos Santos - 

OAB:13388/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 1310-96.2011.811.0091

Código: 60045

Vara Única

S E N T E N Ç A

 Vistos em Regime de Cooperação.

Cuida-se de ação cível que tramita há anos sem qualquer efetividade.

Ao ser tentada a intimação pessoal da parte autora para dar andamento 

ao feito, verifico que a mesma deixou decorrer o prazo para se manifestar 

ou, sequer foi encontrada para ser intimada, mantendo-se inerte há anos.

É o relatório. Fundamento e decido.

Pois bem, tal atitude demonstra o total descaso da parte reclamante com o 

feito.

Neste sentido, o art. 485, inciso III, do NCPC, requer que a parte autora 

promova os atos e diligências que lhe competir, não abandonando a causa 

por mais de 30 (trinta dias), abandono esse que, no caso dos autos, 

perdura por anos.

A negligência e omissão da parte nesse mister pode provocar a extinção 

do processo por não promover as diligências necessárias ao 

impulsionamento do feito, devendo arcar com as consequências dessa 

conduta.

Dessa forma, é de rigor extinguir o feito sem resolução do mérito, ante o 

desinteresse da parte autora em dar efetivo impulsionamento ao feito.

Ante o exposto e, por tudo que dos autos consta, JULGO EXTINTO O 

FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, inciso III, do 

NCPC.

Por consequência, condeno a parte autora ao pagamento das custas e 

taxas judiciais, se houver e, desde já, suspendo a cobrança caso a 

mesma seja beneficiária da justiça gratuita. Deixo de condenar em 

honorários advocatícios ante a inexistência de advogado no polo passivo 

da demanda.

Transitada esta em julgado, arquivem-se, procedendo a baixa na 

distribuição e demais anotações de estilo.

 P.I.C.

Nova Monte Verde/MT, 20 de abril de 2018.

 Roger Augusto Bim Donega

Juiz de Direito, em Regime de Cooperação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 61175 Nr: 1008-33.2012.811.0091

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Severino Bombardelli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vettorello Empreendimentos Imobiliários Ltda - 

ME, Lirio Vettorello

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Marcatto Cirino 

- OAB:7835/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 1008-33.2012.811.0091

Código: 61175

Vara Única

S E N T E N Ç A
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 Vistos em Regime de Cooperação.

Cuida-se de cautelar de exibição de documentos que tramita há anos sem 

qualquer efetividade.

Devidamente intimada a se manifestar ou providenciar as diligências que 

são de sua incumbência, a parte exequente vem mantendo-se inerte, não 

dando efetivo impulsionamento ao feito.

É o relatório. Fundamento e decido.

Pois bem, tal atitude demonstra o total descaso da parte reclamante com o 

feito.

Neste sentido, o art. 485, inciso III, do NCPC, requer que a parte autora 

promova os atos e diligências que lhe competir, não abandonando a causa 

por mais de 30 (trinta dias), abandono esse que, no caso dos autos, 

perdura por anos, o qual enseja a extinção dos autos também com fulcro 

no inciso II, do artigo 485, do NCPC.

A negligência e omissão da parte nesse mister pode provocar a extinção 

do processo por não promover as diligências necessárias ao 

impulsionamento do feito, devendo arcar com as consequências dessa 

conduta.

Dessa forma, é de rigor extinguir o feito sem resolução do mérito, ante o 

desinteresse da parte autora em dar efetivo impulsionamento ao feito.

Ante o exposto e, por tudo que dos autos consta, JULGO EXTINTO O 

FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, incisos I e III, 

do NCPC.

Por consequência, condeno a parte autora ao pagamento das custas e 

despesas processuais, se houver, Deixo de condenar em honorários ante 

a não citação.

Transitada esta em julgado, arquivem-se, procedendo a baixa na 

distribuição e demais anotações de estilo.

 P.I.C.

Nova Monte Verde/MT, 20 de abril de 2018.

 Roger Augusto Bim Donega

Juiz de Direito, em Regime de Cooperação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 72346 Nr: 207-44.2017.811.0091

 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: Nelore Nutrição Animal Ltda - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silson Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO DE ALMEIDA BATISTA 

- OAB:13549

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, do NCPC, JULGO PROCEDENTE 

A AÇÃO MONITÓRIA, constituindo, de pleno direito, o título executivo 

judicial no valor total de R$ 19.128,98, o qual deverá ser corrigido 

monetariamente pelo índice do INPC, a partir da data da interpelação judicial 

(art. 397, parágrafo único, CC), e acrescido de juros de 1% ao mês desde 

a citação. Condeno ainda o requerido ao pagamento das custas, 

despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo 10% do valor 

da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo 

Civil.Com o trânsito em julgado, intime-se o réu para efetuar o pagamento 

da dívida acrescida das custas processuais e honorários, no prazo de 15 

dias de acordo com disposto no art. 523 do CPC. Caso não ocorra o 

pagamento espontâneo do valor da condenação dentro desse prazo, que 

inicia após a intimação do advogado da requerida, incide a multa de 10% 

sobre o valor do débito, conforme § 1º do referido artigo.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 65416 Nr: 1286-63.2014.811.0091

 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: Banco Itau-Unibanco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jeferson Marcelo de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dalton Adorno Tornavoi - 

OAB:4729/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ervi Garbin - OAB:MT 3.523-B

 Código 65416 - Autos n. 1286-63.2014.811.0091

 DECISÃO

Vistos em correição.

Trata-se de cumprimento de sentença manejado por BANCO ITAU 

-UNIBANCO S/A em face de JEFERSON MARCELO DE OLIVEIRA visando o 

cumprimento da sentença de fls. 59/61.

Estão preenchidos os requisitos do requerimento de cumprimento de 

sentença.

Assim, intime-se o executado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) 

dias. Caso não ocorra pagamento voluntário no prazo, fixo, desde já, multa 

de 10% (dez por cento) sobre o débito.

Outrossim, em atenção ao disposto no art. 523, §º 1°, do CPC, fixo, os 

honorários de advogado em 10% (dez por cento).

 Não efetuado o pagamento voluntário no prazo acima assinalado, 

considerando que o bem preferencial na ordem de penhora é o dinheiro, 

faça-se a penhora on line.

Inobstante, expeça-se, mandado de penhora e avaliação, devendo o Sr. 

Oficial de Justiça retê-lo até eventual constatação de inexistência de 

valores a bloquear. Frustrada a penhora on line, proceda-se ao 

cumprimento da penhora e avaliação.

Faculta-se ao executado a apresentação de impugnação (art. 525, CPC).

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde, 4 de abril de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 32938 Nr: 309-52.2006.811.0091

 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: Carlos Zoccoli Neto (Espólio), Áurea Ferreira Zoccoli, 

Fernando Ferreira Zoccoli, Silvia Zoccoli Nallin, Carlos Rodrigo Nallin, 

Carolina Ferreira Zocolli, Eliane Luiz da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelvair Tolentino dos Santos, Edileusa 

Borborema Tolentino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilton Nunes Gabriel - 

OAB:4342-B/MT, Ronan Pagnani Trujillo - OAB:OAB/MT 10.961-B, 

Sandro Nasser Sicuto - OAB:5126-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eron da Silva Lemes - 

OAB:MT 8358-B, Paulo Rogério de Oliveira - OAB:OAB/MT-11.324

 Código 32938 - Autos n. 309-52.2006.811.0091

 DECISÃO

Vistos em correição.

Trata-se de cumprimento de sentença manejado por PAULO ROGÉRIO DE 

OLIVEIRA em face do espólio de CARLOS ZOCCOLI NETO representado 

nos autos por ÁUREA FERREIRA ZOCCOLI, visando o cumprimento da 

sentença em relação aos honorários de sucumbência.

Estão preenchidos os requisitos do requerimento de cumprimento de 

sentença.

Assim, intime-se o executado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) 

dias. Caso não ocorra pagamento voluntário no prazo, fixo, desde já, multa 

de 10% (dez por cento) sobre o débito.

Outrossim, em atenção ao disposto no art. 523, §º 1°, do CPC, fixo, os 

honorários de advogado em 10% (dez por cento).

 Não efetuado o pagamento voluntário no prazo acima assinalado, 

considerando que o bem preferencial na ordem de penhora é o dinheiro, 

faça-se a penhora on line.

Inobstante, expeça-se, mandado de penhora e avaliação, devendo o Sr. 

Oficial de Justiça retê-lo até eventual constatação de inexistência de 

valores a bloquear. Frustrada a penhora on line, proceda-se ao 

cumprimento da penhora e avaliação.

Faculta-se ao executado a apresentação de impugnação (art. 525, CPC).

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde, 4 de abril de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 65919 Nr: 1672-93.2014.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elizeu Silva Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Campos de Azevedo 

- OAB:GO 37.420

 Vistos, etc.

Considerando que a Defensoria Pública, há muito, deixou de atuar nesta 

Comarca, bem como o teor de certidão de fl. 58, nomeio o Dr. Edson 

Campos de Azevedo, OAB/GO n. 37.420, para patrocinar os interesses do 

acusado.

Por oportuno, intime-se a advogada nomeada para apresentar resposta 

escrita à acusação, no prazo legal, advertindo-o da sua obrigação ante a 

nomeação, conforme dispõe o art. 34, XII, da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da 

OAB).

Ressalto que os honorários advocatícios serão arbitrados em momento 

oportuno.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 74881 Nr: 1702-26.2017.811.0091

 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: Denair Alves de Souza Gaspar

 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:

 Código 74881 – Autos n. 1702-26.2017.811.0091.

 Vistos, etc.

Firmada a competência deste Juízo, forte na competência excepcional do 

§3º do artigo 109 da Constituição Federal.

 Verifica-se que estão preenchidos os requisitos dos artigos 319 e 320 

ambos do Código de Processo Civil.

Defiro o pedido do benefício da assistência judiciária gratuita, nos termos 

do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Analisando os autos observa-se que não existem, por ora, provas 

suficientes para agasalhar a pretensão antecipatória, já que pairam 

dúvidas acerca da qualidade de segurado especial do requerente, não 

havendo por isto o cumprimento dos requisitos de probabilidade do direito 

e o perigo de dano (art. 300 do CPC).

 Assim sendo, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada.

Por outro lado, considerando o Ofício Circular da AGU/PF-MT/DPREV nº 

01/2016, em consta orientação dos Procuradores Federais pela não 

realização de acordos em audiência de conciliação, bem como ante a 

impossibilidade de locomoção dos mesmos para as audiências de 

conciliação devido ao grande número de demandas em várias Cidades do 

Estado, cite-se o réu, por remessa postal, com a faculdade do artigo 212, 

§ 2º, do Código de Processo Civil, 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, com eficiência expedindo o necessário.

Nova Monte Verde, 25 de outubro de 2017.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 77453 Nr: 1164-11.2018.811.0091

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Comarca de Juara - 3ª Vara, Ministério Público do 

Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdevir de Nardi Segatti Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE RODRIGO SCHNEIDER - 

OAB:7824

 Vistos. Tendo em vista o noticiado na petição retro, informando que a 

testemunha será ouvida na Comarca de Juara/MT, não compete a este 

juízo sua apreciação, pois cumpridor de ordem emanada por aquele. 

Pedido desta natureza deve ser dirigido diretamente ao magistrado 

competente ordenador do ato, sendo vedado ao juízo deprecado deixar de 

cumprir a ordem ou alterar a forma de seu cumprimento.

Sendo assim, com vistas a atender à determinação contida na presente 

missiva, e ante a notícia contida na petição retro, diligencie a secretaria 

junto ao juízo deprecante sobre a efetiva participação da testemunha na 

audiência no dia 30 de julho de 2018, certificando.

Após, conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 71565 Nr: 1585-69.2016.811.0091

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TTL, ETdS, CON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT 13.994-A, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 , REJEITO os Embargos de Declaração, tendo em vista à ausência dos 

requisitos estabelecidos no artigo 1.022, do CPC, o que caracteriza o 

intento meramente protelatório do Embargante e, em consequência, 

MANTENHO a sentença guerreada pelos seus próprios 

fundamentos.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências.Nova 

Monte Verde/MT, 20 de abril de 2018. Roger Augusto Bim DonegaJuiz de 

Direito, em Regime de Cooperação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 74881 Nr: 1702-26.2017.811.0091

 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: Denair Alves de Souza Gaspar

 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:

 Código 74881 - Autos n. 1702-26.2017.811.0091

 Vistos, etc.

Analisando detidamente os autos, verifico a necessidade de realização de 

audiência, para comprovação da qualidade de segurado rural da parte 

autora.

Desta forma, DESIGNO a audiência de instrução e julgamento para o dia 

06/09/2018 às 18h10.

Determino o comparecimento pessoal da parte autora para prestar 

depoimento pessoal, intimando-a e advertindo-a do disposto no § 1º do 

artigo 385 do Código de Processo Civil.

O comparecimento das testemunhas a audiência deverá ser promovido 

pelas partes, independente de intimação, nos termos do art. 455, do 

Código de Processo Civil, devendo o rol ser apresentado no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da intimação.

Intime-se o INSS, por carta precatória, para comparecer à audiência acima 

designada.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 25 de julho de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 33195 Nr: 566-77.2006.811.0091

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Pública Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pascoal Moratelli - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Sodré Dantas - OAB:7132

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 33195 - Autos n. 566-77.2006.811.0091. Decisão Vistos etc. 

Trata-se de Execução Fiscal movida pela UNIÃO - FAZENDA PÚBLICA 

NACIONAL em face PASCOAL MORATELLI – ME. Assim, ACOLHO o 

pedido e determino a SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO pelo prazo de 05 
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(cinco) anos em razão do requerimento expresso da Fazenda Pública. 

Intime-se da presente decisão. Certifique-se e remeta-se os autos ao 

arquivo provisório, sem baixa na distribuição. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Nova Monte Verde/MT, 27 de julho de 2018. BRUNO CÉSAR 

SINGULANI FRANÇA Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 26991 Nr: 123-97.2004.811.0091

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Pública Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osmar Batista dos Santos & Cia. Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR DA UNIÃO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 26991 - Autos n. 123-97.2004.811.0091. Decisão Vistos etc. 

Trata-se de Execução Fiscal movida pela UNIÃO - FAZENDA PÚBLICA 

NACIONAL em face OSMAR BATISTA DOS SANTOS & CIA. LTDA. Assim, 

ACOLHO o pedido e determino a SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO pelo prazo 

de 05 (cinco) anos em razão do requerimento expresso da Fazenda 

Pública. Intime-se da presente decisão. Certifique-se e remeta-se os autos 

ao arquivo provisório, sem baixa na distribuição. Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário. Nova Monte Verde/MT, 27 de julho de 2018. BRUNO CÉSAR 

SINGULANI FRANÇA Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 40195 Nr: 1927-90.2010.811.0091

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Pública Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sidney A. A. De Ramos - FI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR DA UNIÃO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 40195 - Autos n. 1927-90.2010.811.0091. Decisão Vistos etc. 

Trata-se de Execução Fiscal movida pela UNIÃO - FAZENDA PÚBLICA 

NACIONAL em face SIDNEY A. A. DE RAMOS - FI Assim, ACOLHO o 

pedido e determino a SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO pelo prazo de 05 

(cinco) anos em razão do requerimento expresso da Fazenda Pública. 

Intime-se da presente decisão. Certifique-se e remeta-se os autos ao 

arquivo provisório, sem baixa na distribuição. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Nova Monte Verde/MT, 27 de julho de 2018. BRUNO CÉSAR 

SINGULANI FRANÇA Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 77653 Nr: 1240-35.2018.811.0091

 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: FPdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LVdS, JVdC, JJdSJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KELLYAN DE SOUZA MARIA - 

OAB:22421/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 77653 - Autos n. 1240-35.2018.811.0091.

Vistos, etc.

Processe-se em segredo de Justiça, nos termos do inciso II, do art. 189, 

do Código de Processo Civil.

Recebo a inicial, porquanto preenchidos os requisitos do art. 319 e 320 do 

Código de Processo Civil.

Designo audiência de conciliação ou de mediação para o dia 10/09/2018, 

às 10h.

Cite-se a parte requerida (art. 247, I, NCPC), com a faculdade do artigo 

212, § 2º, do Código de Processo Civil, com antecedência mínima de 15 

(quinze) dias para que compareça à audiência designada (art. 695, § 2º 

do NCPC), acompanhada de advogado, bem como para apresentar 

contestação, no prazo previsto no artigo 335.

Havendo desinteresse pelo réu na realização da audiência, deverá 

peticionar com 10 (dez) dias de antecedência, a contar da data da 

audiência (CPC §5º do artigo 334).

Consigne-se no mandado que, o não comparecimento injustificado do 

autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatória à 

dignidade da justiça e será aplicada multa, nos termos do art. 334, §8º do 

CPC, ainda, que não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pelo Autor (CPC art. 344).

Saliento que o mandado deverá conter apenas os dados necessários à 

audiência, devendo estar desacompanhado da petição inicial (art. 695, § 

1º do NCPC).

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 27 de julho de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 77850 Nr: 1364-18.2018.811.0091

 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: Municipio de Nova Monte Verde - MT, Beatriz de Fátima 

Sueck Lemes

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Luis Verissímo - 

OAB:OAB/MT - 14.357

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 77850 - Autos n. 1364-18.2018.811.0091.

 Vistos, etc.

Compulsando os autos, verifico que a requerente não apresentou os 

documentos constantes nos incisos VII e IX, do § 1º, art. 16, da Portaria nº 

32/2017/DF/NMV.

Assim, intime-se o autor, para no prazo de 05 dias, juntar o documento 

acima citado, sob pena de indeferimento do pedido.

Após, concluso.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 28 de julho de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 64043 Nr: 72-37.2014.811.0091

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Celito Ghisi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Shirlene Benites Bognar - 

OAB:MT 16.211

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód. 64043 - Autos nº 72-37.2014.811.0091

Despacho

Vistos etc.

Intime-se a parte autora para, querendo, manifesta-se no prazo de 15 

(quinze) dias acerca dos cálculos apresentados na impugnação.

Após, concluso.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 25 de julho de 2018

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 61696 Nr: 1766-46.2011.811.0091

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Nova Monte Verde - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Antonio Sevallo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lana Mara Bueno Ferreira 

Oliveira - OAB:8828/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 61696 - Autos n. 1766-46.2011.811.0091

Vistos, etc.

Tendo em vista que o executado foi devidamente citado (fl. 14v), indefiro o 

pedido de citação por edital.

Por outro lado, intime-se a exequente para atualizar o valor do crédito 
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exequendo, requerendo o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 26 de julho de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 77605 Nr: 1218-74.2018.811.0091

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Comarca de Palmital - PR - Vara Cível, Cooperativa de 

Crédito e Investimento Terra dos Pinheirais do Paraná e Noroeste Paulista - 

Sicredi Planalto das Águas PR/SP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Carlos de Souza, Rosilene Aparecida 

Rodrigues, Outro(a)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Miguel Sarkis Melhem Neto - 

OAB:PR 36.790

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 152, inciso VI, do CPC, impulsiono os autos para 

intimação da parte autora para que efetue o recolhimento do valor 

referente à diligência do Oficial de Justiça por intermédio do novo sistema 

CPD - Central de Processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça, 

conforme disposto no provimento 7/2017-CGJMT, devendo a guia ser 

emitida diretamente no site do Tribunal de Justiça (http://www.tjmt.jus.br) – 

Emissão de guias online – Diligência – Emissão de Guia de Diligência, com 

o correto preenchimento dos dados processuais para vinculação do 

depósito, no prazo de 10 dias.

Guia para Ato(s) do Oficial de Justiça (R$ 14,00) = 01 mais R$3,00 reais o 

km percorrido, conforme consulta no site as localidades.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 77424 Nr: 1151-12.2018.811.0091

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Delcaro, Comarca de Tangará da Serra-MT - 5ª 

Vara Cível, José Delcaro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Otávio Dias, Paulo Dias, Maria Odete Alves 

(Dias)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Artidiana Aparecida Betoni 

Silva - OAB:MT 19.002, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 152, inciso VI, do CPC, impulsiono os autos para 

intimação da parte autora para que efetue o recolhimento do valor 

referente à diligência do Oficial de Justiça por intermédio do novo sistema 

CPD - Central de Processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça, 

conforme disposto no provimento 7/2017-CGJMT, devendo a guia ser 

emitida diretamente no site do Tribunal de Justiça (http://www.tjmt.jus.br) – 

Emissão de guias online – Diligência – Emissão de Guia de Diligência, com 

o correto preenchimento dos dados processuais para vinculação do 

depósito, no prazo de 10 dias.

Guia para Ato(s) do Oficial de Justiça (R$ 14,00) = 01 mais R$3,00 reais o 

km percorrido, conforme consulta no site as localidades.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 77291 Nr: 1061-04.2018.811.0091

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juízo da Comarca de Alta Floresta - 6ª Vara, Petrobrás 

Distribuidora S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Codopel - Transportadora e Revendedor 

Retalhista de Óleo Diesel LTDA, Euclides Dobri, Valdemir José Dobri, 

Carlote Prediger Dobri

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 152, inciso VI, do CPC, impulsiono os autos para 

intimação da parte autora para que efetue o recolhimento do valor 

referente à diligência do Oficial de Justiça por intermédio do novo sistema 

CPD - Central de Processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça, 

conforme disposto no provimento 7/2017-CGJMT, devendo a guia ser 

emitida diretamente no site do Tribunal de Justiça (http://www.tjmt.jus.br) – 

Emissão de guias online – Diligência – Emissão de Guia de Diligência, com 

o correto preenchimento dos dados processuais para vinculação do 

depósito, no prazo de 10 dias.

Guia para Ato(s) do Oficial de Justiça (R$ 14,00) = 01 mais R$3,00 reais o 

km percorrido, conforme consulta no site as localidades.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 77250 Nr: 1037-73.2018.811.0091

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Comarca de Uberaba - 3ª Vara Civel, Banco Bradesco 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabiano França Mendonça Silva, Outros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danielle Rodrigues Miranda - 

OAB:OAB/MG 165.560, Kelen Cristina de Souza - OAB:MG 93.053, 

PEDRO NEVES ARRUDA - OAB:135094

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Correa Vaz de 

Carvalho - OAB:OAB/MG 64.115

 Nos termos do art. 152, inciso VI, do CPC, impulsiono os autos para 

intimação da parte autora para que efetue o recolhimento do valor 

referente à diligência do Oficial de Justiça por intermédio do novo sistema 

CPD - Central de Processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça, 

conforme disposto no provimento 7/2017-CGJMT, devendo a guia ser 

emitida diretamente no site do Tribunal de Justiça (http://www.tjmt.jus.br) – 

Emissão de guias online – Diligência – Emissão de Guia de Diligência, com 

o correto preenchimento dos dados processuais para vinculação do 

depósito, no prazo de 10 dias.

Guia para Ato(s) do Oficial de Justiça (R$ 14,00) = 01 mais R$3,00 reais o 

km percorrido, conforme consulta no site as localidades.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 77087 Nr: 953-72.2018.811.0091

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Comarca de Alta Floresta - 1º Vara, Companhia de 

Arrendamento Mercantil Rci Brasil

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rayanne da Costa Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Samuel da Silveira - 

OAB:OAB/MT-9.948-A, Jamil Alves de Souza - OAB:MT 12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 152, inciso VI, do CPC, impulsiono os autos para 

intimação da parte autora para que efetue o recolhimento do valor 

referente à diligência do Oficial de Justiça por intermédio do novo sistema 

CPD - Central de Processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça, 

conforme disposto no provimento 7/2017-CGJMT, devendo a guia ser 

emitida diretamente no site do Tribunal de Justiça (http://www.tjmt.jus.br) – 

Emissão de guias online – Diligência – Emissão de Guia de Diligência, com 

o correto preenchimento dos dados processuais para vinculação do 

depósito, no prazo de 10 dias.

Guia para Ato(s) do Oficial de Justiça (R$ 14,00) = 01 mais R$3,00 reais o 

km percorrido, conforme consulta no site as localidades.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 76743 Nr: 793-47.2018.811.0091

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Caixa Econômica Federal, Justiça Federal - Subseção 

de Sinop/MT - 2ª Vara Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabio Rocha da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paola Cristina Rios Pereira 

Fernandes - OAB:9510/O, Sandro Martinho Tiegs - OAB:MT 8423

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 152, inciso VI, do CPC, impulsiono os autos para 

intimação da parte autora para que efetue o recolhimento do valor 

referente à diligência do Oficial de Justiça por intermédio do novo sistema 

CPD - Central de Processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça, 

conforme disposto no provimento 7/2017-CGJMT, devendo a guia ser 

emitida diretamente no site do Tribunal de Justiça (http://www.tjmt.jus.br) – 

Emissão de guias online – Diligência – Emissão de Guia de Diligência, com 

o correto preenchimento dos dados processuais para vinculação do 
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depósito, no prazo de 10 dias.

Guia para Ato(s) do Oficial de Justiça (R$ 14,00) = 01 mais R$3,00 reais o 

km percorrido, conforme consulta no site as localidades.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 75182 Nr: 1888-49.2017.811.0091

 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: Maurílio Frinhani Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jonato Alves de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Campos de Azevedo - 

OAB:GO 37.420

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO (INTIMAÇÃO POR ATO 

ORDINATÓRIO) Nos termos da legislação vigente (artigo 162, § 4º do 

CPC); na Constituição Federal (art. 93, XIV); no item 2.17.4.7 e Provimento 

nº 56/2007, impulsiono estes autos, com a finalidade de intimar o (a) 

advogado(a) Edson campos de Azevedo para que proceda a devolução 

destes autos, no prazo de 03 (tres) dias), que se encontra em carga com 

prazo extrapolado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 72533 Nr: 298-37.2017.811.0091

 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: Enio Nunes Dorneles

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucinéia Rodrigues de Souza - 

OAB:16339, Mauricio de Carvalho - OAB:10052-4/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimação da parte Autora para que apresente 

contrarrazões no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 69149 Nr: 36-24.2016.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ademir Leal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Augusto da Silva - 

OAB:15993-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 69149 - Autos n. 36-24.2016.811.0091

 Vistos etc.

REMETA-SE os presentes autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região para apreciação do recurso interposto, com as nossas 

homenagens. Antes, contudo, observe-se, se for o caso, o disposto no 

artigo 236, da CNGC Judicial - Provimento 41.16 (4ª edição).

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 25 de julho de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 37112 Nr: 227-16.2009.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Deodato José Ferreira, Marcia Regina Lago Reis 

Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Milton Gaetano Junior, Eliane Edvirgens Belucio 

Gaetano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Marcatto Cirino 

- OAB:7835/MT, Taciane Fabiani - OAB:17355/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wilmar David Lucas - 

OAB:OAB/MT 4.136-A

 Nos termos da legislação vigente, especialmente, Seção 10 – artigos 431 

e seguintes da C.N.G.C e artigo 234, §2º, do Código de Processo Civil, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o advogado Taciane 

Fabiani para que, no prazo máximo e improrrogável de 03 (três) dias, 

devolva os presentes autos à Secretaria da Vara Única da Comarca de 

Nova Monte Verde/MT.

Comarca de Nova Ubiratã

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 54425 Nr: 167-82.2015.811.0107

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OBED DE ARRUDA DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE MANFRIN BENATTI - 

OAB:12802

 (). Em razão disto, REVOGO a prisão do reeducando e determino sua 

soltura, independentemente de audiência de justificação, concedendo-lhe 

a liberdade mediante compromisso de apresentar-se ao Juízo de Sinop/MT 

para realização de audiência admonitória, sob pena de regressão de 

regime. No mais, considerando o pedido da defesa e do MPE, bem como 

diante da comprovação de endereço na Comarca de Sinop/MT, DECLINO A 

COMPETÊNCIA para a referida comarca (SINOP/MT – Vara das Execuções 

Penais). Expeça-se o competente Alvará de Soltura, salvo se por outro 

motivo deva permanecer preso. Remetam-se os autos, com a máxima 

urgência, e anotações de estilo. Intime-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 33686 Nr: 12-21.2011.811.0107

 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: JEOVÁ DE SOUZA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERNANI ADRIANO DE ALMEIDA CAMARGO, 

JULIETA GOTTARDI FERRAZ, FABIANO NICHELLI, Jeni Martinelli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON SILVEIRA SILVÉRIO - 

OAB:10516/MT, IZABEL CRISTINA PIMENTEL DE SOUSA - 

OAB:20966/DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSANGELA AGNER - 

OAB:19394/O

 Nos termos da legislação vigente, intimo a parte autora, na pessoa de seu 

advogado, via DJE, para, querendo, proceder o preparo da Carta 

Precatória a ser expedida para Comarca de Sorriso/MT, com a finalidade 

de citação dos confinantes, comprovando nos autos o seu devido 

pagamento, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 67995 Nr: 805-13.2018.811.0107

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agro Baggio Maquinas Agricola Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bruno Ramos Saenger

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANE DOS SANTOS SILVA - 

OAB:17824, FABIANO GAVIOLI FACHINI - OAB:5425/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, intimo o Advogado da Parte AUTORA 

para efetuar o pagamento da Complementação de Diligência do Sr. Oficial 

de Justiça no valor de R$ 1.695,00 conforme certidão nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 64034 Nr: 1296-54.2017.811.0107

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 
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Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAGNO SILVEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: antonio samuel da silveira - 

OAB:9948-A, Jamil Alves de Souza - OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, intimo o Advogado da Parte AUTORA 

para efetuar o pagamento da Complementação de Diligência do Sr. Oficial 

de Justiça no valor de R$ 1.780,00 conforme certidão nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 68692 Nr: 1143-84.2018.811.0107

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OESTE CONSULTORIA E PLANEJAMENTO 

AGROPECUARIO LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADILSON MARCOS RUTZEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO TADEU CORTEZ DA SILVA 

- OAB:22433/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente feito para o fim 

de proceder a Intimação do Advogado da Parte AUTORA para efetuar o 

pagamento da Guia de Diligência do Sr. Oficial de Justiça. O pagamento 

deverá ser efetuado através de Guia de Diligência a ser emitida no Site do 

TJMT, no link "Emissão de Guias Online", na opção "Emissão de Guia de 

Diligência".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 68676 Nr: 1137-77.2018.811.0107

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMÍNIO PRÓ INDIVISO POLO INDAIATUBA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PERETTI & LOUREIRO LTDA, Rosana Ferreira 

dos Santos Peretti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANE ELIZABETH DE SOUSA 

BARROS - OAB:180867

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente feito para o fim 

de proceder a Intimação do Advogado da Parte AUTORA para efetuar o 

pagamento da Guia de Diligência do Sr. Oficial de Justiça. O pagamento 

deverá ser efetuado através de Guia de Diligência a ser emitida no Site do 

TJMT, no link "Emissão de Guias Online", na opção "Emissão de Guia de 

Diligência".

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 51068 Nr: 426-48.2013.811.0107

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PREMIUM NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRNEY MILANI, Elio Luiz Carlott

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO BOSCO PRUDENTE - 

OAB:17223, WASHINGTON ALVARENGA NETO - OAB:27018, Welton da 

Costa Rodrigues - OAB:13209 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KARINA CAPPELLESSO - 

OAB:12772, NELSON SARAIVA DOS SANTOS - OAB:, NELSON 

SARAIVA DOS SANTOS - OAB:7720-B/MT

 Nos termos da legislação vigente, intimo a parte requerida, para querendo, 

apresentar, no prazo legal, as contrarrazões ao recurso de apelação 

interposto.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 69208 Nr: 1351-68.2018.811.0107

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA MISTA TUCUNDUVA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODETE MARIA ANTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUGÊNIA MAZZARDO - 

OAB:RS/76423, SILVANA CALZA - OAB:RS/91.982

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente feito para o fim 

de proceder a Intimação do Advogado da Parte AUTORA para efetuar o 

pagamento da Guia de Diligência do Sr. Oficial de Justiça. O pagamento 

deverá ser efetuado através de Guia de Diligência a ser emitida no Site do 

TJMT, no link "Emissão de Guias Online", na opção "Emissão de Guia de 

Diligência".

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 50755 Nr: 123-34.2013.811.0107

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUCIBERTINO RUMANSKI, WILLIAM ALVES DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANO BERTICELLI - 

OAB:12121, LUIZ IORI - OAB:OAB/MT 7.865

 Ante o exposto, constatada a ocorrência da prescrição da pretensão 

punitiva, decreto a extinção da punibilidade dos réus WILLIAM ALVES DA 

SILVA e JUCIBERTINO RUMANSKI, qualificado nos autos, com fulcro no 

artigo 107, inciso IV, c.c. artigo 109, incisos IV, ambos do Código Penal 

vigente, na forma do artigo 61 do Código de Processo Penal. Como 

consequência, julgo extinto o feito, com resolução de mérito.Após o 

trânsito em julgado, COMUNIQUE-SE a presente decisão aos órgãos e 

instituições de praxe (Cartório Distribuidor, Institutos de Identificação 

Criminal e à Delegacia de Polícia de onde proveio o respectivo 

procedimento inquisitorial), CERTIFICANDO-SE as comunicações nos 

autos.Sem custas.Ciência ao Ministério Público.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.Transitada em julgado esta sentença, ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 69356 Nr: 1418-33.2018.811.0107

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDA GRECO BACIQUETTI, OSVALDO 

BACIQUETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819/MT, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - 

OAB:17980/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente feito para o fim 

de proceder a Intimação do Advogado da Parte AUTORA para efetuar o 

pagamento da Guia de Diligência do Sr. Oficial de Justiça. O pagamento 

deverá ser efetuado através de Guia de Diligência a ser emitida no Site do 

TJMT, no link "Emissão de Guias Online", na opção "Emissão de Guia de 

Diligência".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 69285 Nr: 1392-35.2018.811.0107

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROPECUÁRIA MAGGI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE ANDRE BANDERA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO GOMES - 

OAB:70642, CASSIA CAROLINA VOLLET CUNHA - OAB:9233/B, José 

Antonio Tadeu Guilhen - OAB:3103-A MT, Marcelo Tadeu Fraga - 

OAB:7967 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente feito para o fim 

de proceder a Intimação do Advogado da Parte AUTORA para efetuar o 

pagamento da Guia de Diligência do Sr. Oficial de Justiça. O pagamento 

deverá ser efetuado através de Guia de Diligência a ser emitida no Site do 

TJMT, no link "Emissão de Guias Online", na opção "Emissão de Guia de 

Diligência".

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 32519 Nr: 518-65.2009.811.0107

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO WALDOMIRO NEIS, ALEXANDRE NEIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA PEREIRA BRAGA 

NEGRÃO - OAB:7330/MT, Cleusa Pereira Braga - OAB:7280-B/MT, 

OSVALDO PEREIRA BRAGA - OAB:6013/MT

 Nos termos da legislação vigente, intimo a parte requerida, para 

manifestar, no prazo de 10 dias, acerca do laudo técnico pericial 

encartado nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 69170 Nr: 1333-47.2018.811.0107

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Terceiro 

Planalto do Paraná - Sicredi Terceiro Planalto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALEXANDRE KENHAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIGUEL SARKIS MELHEM NETO - 

OAB:36790 PR, RICARDO MARTINS KAMINSKI - OAB:41119 PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente feito para o fim 

de proceder a Intimação do Advogado da Parte AUTORA para efetuar o 

pagamento da Guia de Diligência do Sr. Oficial de Justiça. O pagamento 

deverá ser efetuado através de Guia de Diligência a ser emitida no Site do 

TJMT, no link "Emissão de Guias Online", na opção "Emissão de Guia de 

Diligência".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 69064 Nr: 1297-05.2018.811.0107

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AH, AZH, JAZ, EMZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NOELI ALBERTI - OAB:OAB/MT 

4.061, RANNIER FELIPE CAMILO - OAB:22.125/B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NOELI ALBERTI - 

OAB:OAB/MT 4.061, RANNIER FELIPE CAMILO - OAB:22.125/B MT, 

WILLIAM ALEXANDRE BORTOLASSI - OAB:8410

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente feito para o fim 

de proceder a Intimação do Advogado da Parte AUTORA para efetuar o 

pagamento da Guia de Diligência do Sr. Oficial de Justiça. O pagamento 

deverá ser efetuado através de Guia de Diligência a ser emitida no Site do 

TJMT, no link "Emissão de Guias Online", na opção "Emissão de Guia de 

Diligência".

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 33346 Nr: 797-17.2010.811.0107

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandre Beppler

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO RONALDO DE DEUS 

DA SILVA - OAB:OAB/MT 13.171

 VISTOS.

Trata-se de executivo penal do reeducando ALEXANDRE BEPPLER.

Na fl. 115, foi certificado que o reeducando cumpriu as condições 

elencadas em audiência admonitória.

Instado a manifestar, o Ministério Público, pugnou pela designação de 

audiência de justificação, vez que o reeducando se envolveu em 

crimes/contravenções.

 É o sucinto relato.

De início, consigno que o pedido do MPE resta prejudicado, uma porque o 

cálculo de pena da fl. 97, que não foi impugnado pelas partes, tem como 

término da pena em 27.08.17; duas porque os crimes em que o 

reeducando se envolveu foi posterior ao cumprimento da pena, isto é 

29.09.17 e 13.10.17 (códigos 65046 e 65600, respectivamente).

Assim, ante as condições estabelecidas ao reeducando (fls. 104) 

DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE DO RÉU ALEXANDRE BEPPLER, em 

decorrência do integral cumprimento da pena, com base no art. 66, II da Lei 

de Execução Penal. Como consequência, julgo extinto o feito, com 

resolução de mérito.

Após o trânsito em julgado, comunique-se o teor desta sentença ao 

Instituto de Identificação e ao Cartório Distribuidor, expedindo-se as 

demais comunicações necessárias, na forma da CNGC, arquivando-se os 

autos na sequência.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Ciência ao MPE.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

Transitada em julgado esta sentença, ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 67426 Nr: 540-11.2018.811.0107

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MTou 21593, MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vignte, procedo a intimação do advogado da 

pate autora para realizao o pagamento da complementação de diliência do 

senhor oficial de justiça, conforme juntada de mandado e certidão de ref. 

17.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52737 Nr: 534-43.2014.811.0107

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, LdRG, JG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENdS, MFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Roberto Zarour Cesar - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO NEGRÃO BARBOSA 

JUNIOR - OAB:22228/A

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ELIZANDRA NASCIMENTO DOS SANTOS, 

natural de Acorizal-MT, 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: Conforme ofício n° 060/2014 do Conselho Tutelar de 

Nova Ubiratã-MT, o casal Leni e Jaco cuidam do infante D. E. dos S. desde 

quando esse tinha 6 (seis) meses de idade, ocasião em que a genitora do 

infante o abandonou, sendo que desde essa data a criança está sob os 

cuidados de Leni e Jaco. O genitor da criança declara que após ser 

abandonado pela mãe de Douglas, passou a deixar o filho sob os 

cuidados dos padrinhos Leni e Jaco pois precisava trabalhar e que com o 

tempo a criança não queria mais ficar com o genitor, que concorda em 

passar a guarda do filho para os padrinhos. Segundo o relatório da 

Secretaria Municipal de Assistência Social de Nova Ubiratã-MT, a criança 

D. E. dos S. continua sob os cuidados do casal Leni e Jaco, onde foi 

constatado que o infante encontra-se bem cuidado e com boa saúde, e 

que a criança tem muito afeto pelo casal. Insta consignar que, as 

informações apresentadas pela Secretaria de Assistência Social do 

Município de Nova Ubiratã-MT, demonstram-se amplamente favoráveis à 

concessão da guarda judicial do infante D. E. DOS S. em favor do casal 

Leni dos Reis Gatz e Jaco Gatz, ora requerentes. Diante disso, buscando 

atingir o escopo precípuo da Lei 8.069/90, que é a proteção integral à 

criança e ao adolescente, bem como a necessidade de se regularizar a 

guarda fática em apreço, não vê outra solução, senão intentar a presente 

ação.

Despacho/Decisão: Vistos em correição.O regular prosseguimento do feito 

tem sido obstado ante a impossibilidade de citação do(s) requerido(s) nos 

endereços constantes nos autos, bem como a ausência de mecanismo 
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que possibilite a citação eletrônica. Assim, determino a realização de 

busca de endereço por meio dos convênios do firmados pelo e. TJ/MT – 

SIEL – INFOJUD – BACENJUD – RENAJUD - INFOSEG. Aportando aos 

autos endereço diferente daquele declinado pelo autor, proceda-se a 

tentativa de citação.Caso frustrada as tentativas de citação na forma 

declinada ou infrutífera a busca de endereço, exaurindo todos os meios 

possíveis de citação pessoal do(s) requerido(s), determino a citação por 

edital, com prazo de 30 dias, nos termos do art. 256, II, do NCPC.Decorrido 

o prazo sem resposta, desde já nomeio como curador especial a i. 

Advogada Ellen Ximena de Carvalho Dier atuante na Comarca, o qual 

deverá ser intimado para manifestar nos autos.Com a resposta, intime-se 

a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

impugnação.Atente-se a secretaria para o integral cumprimento das 

decisões proferidas no feito, antes de renovar a conclusão do feito, 

evitando conclusões desnecessárias.Às providencias.

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, MARAÍZA MARIA 

MARCON CURVO, digitei.

Nova Ubiratã, 27 de julho de 2018

Euricles Mário da Silva Júnior Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

Comarca de Novo São Joaquim

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010071-22.2017.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DINIZ (REQUERENTE)

RONALDO MORAES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DINIZ OAB - MT0016504S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO VINICIUS COSTA PEREIRA OAB - RJ0084367A (ADVOGADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono o presente processo, a fim de intimar o(a) Recorrido(a) para 

que apresente, querendo, contrarrazões no prazo de dez dias. Novo São 

Joaquim, 30 de julho de 2018. GABRIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA BRITO 

Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010647-49.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR DE OLIVEIRA FLORES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 

8010647-49.2016.8.11.0106; Valor causa: R$ 10.000,00; 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: 

PAULO CESAR DE OLIVEIRA FLORES Parte Ré: REQUERIDO: EMBRATEL - 

EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. Vistos. Dispensado 

o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Alega a parte 

requerente que vem sofrendo cobrança indevida pela requeridas, que 

resultou na negativação de seu nome, sem a devida comunicação. Alega 

ainda inexistência de qualquer relação jurídica com a parte requerida. O 

juízo, no despacho (ID n. 8852764) determinou que a parte requerente no 

prazo de 15 (quinze) dias, emendasse a inicial, juntando aos autos cópia 

do comprovante de endereço atualizado, sob pena de indeferimento da 

petição inicial. Compulsando, os autos verifica se que a parte requerente 

não cumpriu com a determinação judicial. Assim, tendo em vista o não 

cumprimento da determinação, sobressai a irregularidade no processo, 

autorizando a extinção sem resolução do mérito. Nesse sentido, a 

jurisprudência: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. 

DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. PROCURAÇÃO 

DESATUALIZADA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO. É 

cabível o indeferimento da inicial, com a consequente extinção do feito, 

quando a parte, regularmente intimada, deixa transcorrer "in albis" o prazo 

para realizar a diligência determinada pelo Juízo, não tendo se insurgido 

em momento oportuno. Apelo desprovido, de plano. (Apelação Cível Nº 

70059562199, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Elisa Carpim Corrêa, Julgado em 03/07/2014)” (TJ-RS - AC: 70059562199 

RS, Relator: Elisa Carpim Corrêa, Data de Julgamento: 03/07/2014, Sexta 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 14/07/2014).” 

Ante o exposto, OPINO pelo indeferimento da petição inicial, e, 

consequentemente pela EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do artigo 485, inciso I, do Novo Código de Processo 

Civil Brasileiro. Sem custas e sem honorários, por força do disposto no art. 

55 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido 

arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. À 

consideração do(a) Excelentíssimo(a) Juiz(a) de Direito do Juizado para 

homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes através de seus patronos. Guilherme Audax Cezar 

Fortes Juiz Leigo Vistos, Após análise do processo e dos fundamentos 

aplicados na decisão ACOLHO integralmente as sugestões do Juiz Leigo e 

HOMOLOGO a sentença acima redigida para que produza seus regulares 

efeitos legais. Novo São Joaquim -MT, data da assinatura digital. Francisco 

Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin Juiz Substituto

Comarca de Paranaita

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 66535 Nr: 756-13.2015.811.0095

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco Karasiaka Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXEMPLO LABORATORIO DE ANALISES 

CLINICAS LTDA - ME, HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA RITA LTDA-EPP, 

MARCELO VINICIUS DE MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CESAR KARASIAKI - OAB:16837

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CAROLINA MORAES 

ABOIN - OAB:332099, Juliano dos Santos Cezar - OAB:14428-B/MT, 

Michelle Azevedo Filho - OAB:16.239-O/MT

 Nos termos do Provimento 41/2016-CGJ, impulsiono os presentes autos 

com a finalidade de intimar o patrono da parte requerida para apresentar 

alegações finais, no prazo de 05 (cinco) dias.

Comarca de Pedra Preta

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 64068 Nr: 2252-34.2017.811.0022

 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: Advania Aparecida de Freitas, Adenilson de Souza 

Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de José Firmino de Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Roberto dos Santos - 

OAB:MT/18.254/B
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por determinação do MM. Juiz de Direito desta Comarca, em cumprimento 

a decisão de Ref: 17 - nomeio como Advogado Dativo o causídico militante 

nesta municipalidade - Dr. Antonio Roberto dos Santos - OAB/MT nº 

18.254/B, para proceder a defesa da requerente, no prazo de 10 (dez) 

dias, cumprir os requesitos do despacho de Ref:17.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 20147 Nr: 1424-48.2011.811.0022

 AÇÃO: Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEAdO, MAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vanderlandis da Silva 

Santos - OAB:OAB/MT 19.897

 Por determinação do MM. Juiz de Direito desta Comarca - nomeio como 

defensor(a) dativo(a)dos requeridos: José Eudes Andrade de Oliveira e 

Marcia Alves da Silva, o(a) causídico(a) militante nesta municipalidade - Dr. 

VANDERLANDIS DA SILVA SANTOS - OAB/MT nº 19.897, para promover 

as defesas dos requeridos no prazo legal.

Comarca de Poconé

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 116952 Nr: 183-45.2016.811.0028

 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: Merice Margarida de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sinval Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLARISSA MARIA DA COSTA 

OCHOVE - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por todo o exposto, diante do parecer favorável do Representante do 

Ministério Público, com fundamento no art. 487, I do CPC, JULGO 

PROCEDENTE A PRETENSÃO INICIAL, o que faço para DETERMINAR ao 

Cartório de Registro Civil da Comarca de Poconé - MT, a lavratura do 

Assento de Óbito tardio de CARLOS CÉZAR RODRIGUES, brasileiro, 

natural de Poconé - MT, nascida em 22 de junho de 1988, filho de Sinval 

Rodrigues e Merice Margarida de Souza Rodrigues, devendo ser 

observadas as exigências do art. 84 da Lei 6.015/1973.Expeça-se 

mandado de registro civil.Defiro o benefício da justiça gratuita parte autora, 

razão pela qual DEIXO de condenar a mesma ao pagamento das custas e 

emolumentos processuais.P. I. C.Expeça-se o necessário e após, com o 

transito em julgado, arquivem-se os autos com as anotações de 

estilo.Cumpra-se.

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 93384 Nr: 2427-49.2013.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO DE SOUZA GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE 

ARRUDA - OAB:3009/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thiago Brito da Cunha 

Maranhão - Procurador Federal - INSS - OAB:26048-D

 Por todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de Amparo Social 

formulado pelo(a) autor(a) em face do Instituto Nacional do Seguro Social 

– INSS. Pela sucumbência, condeno o requerente no pagamento das 

custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, 

que fixo, com moderação, em R$300,00 (trezentos reais) na forma do 

art.85, §8º do CPC/2015, ficando suspensos os pagamentos, nos termos 

do art. 98, §2º e 3º do CPC, uma vez que o autor litiga sob o pálio da 

assistência judiciária gratuita.P.R.I.C.Transitada em julgado a presente 

sentença, após procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se 

os autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 104029 Nr: 3095-83.2014.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Bosco Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rui de Figueiredo Morais 

Segundo - Procuradoria Federal - OAB:2139680-Mat.MT

 Diante do exposto, CONHEÇO e ACOLHO os embargos de declaração 

para reconhecer a existência de erro material sanável na sentença e 

retifica-la nos seguintes termos:Onde se lê:Condeno a parte requerida ao 

pagamento de honorários advocatícios, que arbitro no percentual de 20% 

(vinte por cento) (art.85, §3º, I do CPC/2015) do valor da condenação. 

Condeno, ainda, a parte requerida ao pagamento de custas, nos termos do 

Enunciado 178 do STJ.e:1.Nome do Segurado: JOÃO BOSCO 

GONÇALVES2.Benefício concedido: Auxílio Doença AcidentárioPasse a 

constar:“Condeno a parte requerida ao pagamento de honorários 

advocatícios, que arbitro no percentual de 20% (vinte por cento) (art.85, 

§3º, I do CPC) sobre as parcelas vencidas até a prolação da sentença, 

nos termos do Enunciado 111 do STJ. Isentando-a do pagamento de 

custas processuais.”e:1.Nome do Segurado: JOÃO BOSCO 

GONÇALVES2.Benefício concedido: Auxílio AcidenteP.I.C.Transitada em 

julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e anotações de 

estilo, arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 72838 Nr: 1950-94.2011.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Olga Alves Martins Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Liliane Taise Campanelli 

Ohara - Procuradora Federal - OAB:11914-B/MT

 Intimar para no prazo legal manifestar sobre a juntada de ref.104

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 154316 Nr: 1995-54.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiza José da Silva Lemes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jander Tadashi Babata - 

OAB:12003/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO C. ALEXANDRE DOS 

SANTOS - OAB:13.431B-MT

 Intimar para no prazo legal impugnar a contestação de ref.25

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 78564 Nr: 1041-18.2012.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Catarina da Luz Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 
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OAB:7313/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nos termos da legislação vigente impulsiono a fim de intimar 

o patrono da requerente para manifestar no prazo de 10 (dez) dias, 

acerca da impugnação juntada às fls. 143/155 pelo INSS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 157685 Nr: 3245-25.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eduardo Matos Eubank de Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rede Cemat - Centrais Elétricas 

Matogrossense S/A (Energisa)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jander Tadashi Babata - 

OAB:12003/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMANDO a parte autora, que encontra-se nesta Secretaria, para 

retirada, distribuição e cumprimento, a Carta Precatória expedida para a 

Comarca de Cuiabá/MT, com a finalidade de Citar a parte requerida, para 

cumprimento da Tutela Antecipada Deferida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 159188 Nr: 3812-56.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastiana Gentil Correa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TELMA APARECIDA PALMA 

FERNANDES DA SILVA - OAB:19772/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 159188

DESPACHO

VISTOS EM CORREIÇÃO,

Tendo em vista que a parte autora não juntou documentos suficientes para 

evidenciar que laborou em zona rural, intime-se a parte autora para que 

emende a petição inicial no prazo de 15(quinze) dias nos termos do art. 

321 do CPC/2015, sob pena de indeferimento.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 146839 Nr: 7465-03.2017.811.0028

 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: Carlos Angelo Lemes da Cruz, Simone Anjos da Cruz, 

Eder Anjos da Cruz, Cristiane Anjos da Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA GRAZIELLI 

BEVILACQUA - OAB:18788/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 146839

SENTENÇA

VISTOS EM CORREIÇÃO,

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por Carlos Angelo 

Lemes da Cruz e demais autores contra a sentença proferida nos autos, 

visando à sua reconsideração, sob alegação de evidente omissão.

Afirma que a sentença foi omissa no que tange ao pedido de recolhimento 

do mandado de prisão do processo de código n°351229.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório.

 Fundamento e decido.

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 deve afastar pontos contraditórios, suprir 

omissões e esclarecer obscuridades porventura encontradas em decisão 

judicial, consoante o disposto no art.1.022 do CPC.

Da análise dos autos, verifica-se que assiste razão o embargante.

Isso porque, o pedido de recolhimento do mandado de prisão do processo 

judicial n° 351229 não foi apreciado.

 Ante o exposto, ACOLHO os presentes embargos, a fim de expedir oficio 

a Polinter para que recolha o mandado de prisão do processo judicial n° 

351229.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 126436 Nr: 2897-75.2016.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRA ELIETE DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fundação Universidade do Tocantins - Unitins, 

Educon - Sociedade de Educação Continuada Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jander Tadashi Babata - 

OAB:12003/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KLEDSON DE MOURA LIMA - 

Procurador do Estado - OAB:4111

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão contida na inicial, com 

resolução de mérito, na forma do art. 487, I do CPC/2015, para o fim de 

CONDENAR as Requeridas subsidiariamente, ao pagamento no valor de R$ 

7.000,00 (sete mil reais) a títulos de danos morais, devendo a quantia ser 

acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção 

monetária pelo índice do INPC a partir da prolação da sentença nos termos 

da Súmula 362 do STJ.CONDENO solidariamente as Requeridas ao 

pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro 

em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do 

artigo 85, § 2º do NCPC.P. I. C.Com o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os 

autos com as anotações e baixas necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 115725 Nr: 3162-14.2015.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Romildo Sebastião Barros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Kleiton Cesar Vaz Guimarães, Gonçalo 

Conceição de Magalhães

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO ALVES DE OLIVEIRA - 

OAB:8083

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Franklin da Silva Botof - 

OAB:11.347/MT, Namir Luiz Brenner - OAB:11.326/MT

 Ante o exposto, com fundamento no art.487, I do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido contido na inicial, para o fim de 

CONDENAR GONÇALO CONCEIÇÃO DE MAGALHÃES e KLEITON CEZAR 

VAZ GUIMARAES a efetuar a ROMILDO SEBASTIAO BARROS o 

pagamento no valor de R$ 53.800,00 (cinquenta e três mil e oitocentos 

reais), acrescido de correção monetária pelo índice do INPC, e juros 

moratórios de 1% ao mês a contar do vencimento da promessa de 

pagamento em 4 de Dezembro de 2013.CONDENA-SE a parte ré ao 

pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro 

em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do 

artigo 85, § 2º do NCPC.Com o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos 

com as anotações e baixas necessárias.INTIMEM-SE.CUMPRA-SE.P. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 107845 Nr: 1056-79.2015.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jossielma Alves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Unimed - Cuiabá Cooperativa de Trabalho 

Médico

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA LUCIA DE SOUZA - 

OAB:9364-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jackson Francisco Coleta 

Coutinho - OAB:9172-B/MT, José Eduardo Gonçalves - 

OAB:12009/MT

 Diante do exposto, com fundamento no art. 487, I do CPC/2015 JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial para condenar o réu ao 
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pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais) à título de dano moral à autora, 

corrigidos monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir da data desta sentença 

(súmula 362 do STJ) até o efetivo pagamento.Condeno o réu no 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo 

em 20% sob o valor total da condenação, nos termos do art. 85, §2º do 

Código de Processo Civil. P. I.C.Transitada em julgado a presente 

sentença, após procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se 

os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 152697 Nr: 1373-72.2018.811.0028

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aymoré Crédito Financiamento e Investimento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARINDA DE LIMA DA SILVA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIANOTTI AMADOR MORAES 

GOMES - OAB:18216/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANE DE LIMA MARTINS - 

OAB:20818/MT

 Intimar para no prazo legal manifestar sobre a juntada de ref. 21

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000747-70.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ EDUARDO BAISI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DE SOUZA OAB - MT0009364A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE POCONE S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

1000747-70.2017.8.11.0028. REQUERENTE: LUIZ EDUARDO BAISI 

REQUERIDO: AGUAS DE POCONE S.A. Vistos. Trata-se de reclamação 

pela parte autora em face da requerida sob a alegação de que a sua 

fatura (Matricula n. 1817) com referência aos meses de setembro, 

outubro, novembro/2017 com valores de R$ 447,81; R$ 494,00; R$ 171,22, 

respectivamente, não se adequam à sua real média de consumo, girando 

em torno de R$ 80,00 (oitenta reais) aproximadamente. Aduz ainda que em 

função da falha na prestação do serviço, entrou em contato com a 

Reclamada. Em resposta, a concessionária de serviço público informou 

que não fora encontrada irregularidade, bem como o valor apurado está 

dentro dos limites estabelecidos, momento em que fora realizado também 

um acordo para pagamento da fatura de forma parcelada. A reclamada, 

em sua defesa, afirma que inexiste qualquer irregularidade no valor 

cobrado na fatura de fornecimento do consumo de água da parte 

requerente, haja vista que eles foram obtidos mediante leitura no medidor, 

a qual se procede regularmente por intermédio da perícia técnica 

realizada, requerendo, ao final, a improcedência da ação. É o necessário, 

atendido o disposto no art. 38, da Lei nº 9.099/95. 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. 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. O entendimento jurisprudencial é neste sentido: 

O Juiz não pode desprezar as regras de experiência comum ao proferir a 

sentença. Vale dizer, o juiz deve valorizar e apreciar as provas dos autos, 

mas ao fazê-lo pode e deve servir-se da sua experiência e do que 

comumente acontece. (JTA 121/391 – apud, Código de Processo Civil 

Theotônio Negrão, notas ao artigo 335). 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. Além disso, em se tratando de serviço 

essencial o fornecimento de água e esgoto, 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 com a petição inicial, verifico ser flagrante a falha na sua 

prestação dos serviços, porquanto houve, no mínimo, erro da leitura dos 

dados do referido hidrômetro de consumo de água/esgoto. Assim, não há 

dúvida que a ilegalidade do ato praticado pela empresa concessionária 

fornecedora de água/esgoto em efetuar cobranças dos serviços a 

consumidora, que não eram devidos assim como da negativa de 

atendimento pelas vias administrativas de modo eficaz. Ressalte-se que 

contrariamente ao afirmado pela parte Reclamada em sua contestação, 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 serviços de água/esgoto que tem de provar que empreendeu esforços 

no sentido de atender a solicitação da parte Reclamante, assim como dos 

motivos que levaram a registrar um consumo equivocado naquele medidor, 

o que também não verifico nos presentes autos. Nesse sentido, Mutatis 

Mutandis, é a orientação jurisprudencial: CONSUMIDOR. COBRANÇA 

INDEVIDA DE CONSUMO DE ÁGUA. AUMENTO INJUSTIFICADO. CÁLCULO 

DA MÉDIA DE CONSUMO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Notadamente, 

verifica-se aumento considerável na medição sem motivo idôneo 

justificável. Diante da ausência de comprovação da existência de 

vazamentos, é razoável concluir ter havido falha na medição a indicar 

indevido o total cobrado nas faturas de maio e junho de 2014, assim como 

decidido na primeira instância. 2. Correta a sentença que determinou a 

revisão das faturas nos meses de maio e junho de 2014, para que o 

consumo medido em metros cúbicos seja adequado à média dos valores 

referentes aos últimos doze meses. 3. Recurso conhecido e desprovido. 

(APC 20140111288615 Julgador 5ª Turma Cível, Publicado no DJE: 

15/02/2016. Pág.: 407, Julgamento 27 de Janeiro de 2016, Relator SILVA 

LEMOS). 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. Assiste razão a parte reclamante quando diz sobre a existência de 

dano moral indenizável, mormente porque são sabidas as dificuldades que 

os consumidores enfrentam para conseguir contato e/ou esclarecer as 

dúvidas junto aos fornecedores, realidade da qual não fugiu o caso 

concreto. Verifico o aborrecimento, o desgaste, a intranquilidade, o abalo 

a moral da parte reclamante, que sentiu ferido no seu direito de cidadão e 

consumidor. Portanto, comprovado a responsabilidade da empresa 

Reclamada, entretanto, é de se salientar que o prejuízo moral 

experimentado pela parte Reclamante deve ser ressarcido numa soma que 

não apenas compense a ela a dor e/ou sofrimento causado, mas 

ESPECIALMENTE deve atender às circunstâncias do caso em tela, tendo 

em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido, 

exigindo-se a um só tempo prudência, razoabilidade e severidade. Diante 

do exposto, à vista das razões apresentadas, com fulcro no art. 487, I do 

Novo Código de Processo Civil c/c art. 6º da Lei nº. 9.099/95, CONFIRMO a 

liminar outrora concedida, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos veiculados na inicial, e, para tanto, DECLARO INEXISTENTE os 

débitos objeto da lide correspondente aos meses de setembro, outubro, 
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novembro de 2017, bem como condeno a parte ré pagar à parte 

reclamante o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização 

por danos morais, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês 

contados a partir da citação (art. 405 do CC) e correção monetária a partir 

da homologação do presente decisum (Súmula nº 362, do STJ). 

PROMOVA a reclamada o refaturamento dos aludidos meses, sendo 

realizada a cobrança da média os valores frequentemente faturados. 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, 

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: 8014277-22.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LUSINETE DOS SANTOS SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PLINIO CARNEIRO COSTA OAB - MT0022739A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA (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: 

8014277-22.2017.8.11.0028. REQUERENTE: LUSINETE DOS SANTOS 

SOUSA REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA Vistos. 

Trata-se de Reclamação Cível por meio da qual a parte autora alega que 

teve seu nome negativado indevidamente nos órgãos de proteção ao 

crédito pela reclamada sem que tivesse qualquer débito em aberto. 

Requer, ao final, a retirada de seu nome dos Órgãos de Proteção ao 

Crédito, bem como declaração de inexistência dos débitos e indenização 

por danos morais. A promovida apresentara contestação, requerendo, em 

síntese, que sejam julgados improcedentes todos os pedidos formulados 

na peça vestibular haja vista que não restou comprovada qualquer 

conduta que possa ser considerada ilícita, ou qualquer outro elemento que 

motive a sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais 

como pleiteado. É o necessário, atendido o disposto no art. 38, da Lei nº 

9.099/95. DECIDO. O litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, 

encontrando-se o julgamento antecipado, eis que presente a hipótese do 

art. 355, I do NCPC, 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. Ressalto que a relação travada 

nestes autos é uma relação de consumo regida pelo CDC. 

Consequentemente, a responsabilidade da ré é objetiva, 

independentemente de demonstração de culpa, a teor do art. 14 do 

referido diploma legal. Com isso, desinteressam os motivos pelos quais a 

falha ocorreu, bastando, tão-somente, sua ocorrência como fonte 

causadora de dano ao autor para se configurar o dever de indenizar do 

requerido. Atesto que apesar dos documentos carreados aos autos pela 

parte reclamada, esta, deixou de acostar cópia do contrato firmado entre 

as partes, ainda na que na modalidade de gravação da contratação, tendo 

em vista que a maioria das contratações se dá por televenda. Ademais 

disso, quanto à adução da reclamada de que não há que se falar em dano 

moral, vez que houve sim contratação de crédito, tendo havido 

inadimplemento, o que ensejou a negativação em questão, vejo que 

apenas há aduções, sem qualquer tipo de comprovação. Contudo, da 

simples ocorrência de falha por parte da ré não resulta o dever de 

indenizar. É necessária a ocorrência do dano. E no presente caso, não 

restou evidenciado qualquer dano de ordem moral, senão vejamos. Ora, a 

situação narrada não faz presumir a ocorrência de abalo emocional à 

parte autora, ainda que tenha lhe ocasionado prejuízo material. Além disso, 

não há descrição do suposto constrangimento experimentado pelo 

consumidor. Houve, no máximo, um simples aborrecimento. Evidente o 

aborrecimento causado, mas não a ponto de configurar atentado a direito 

de personalidade da postulante, uma vez que não houve ofensas em 

público por parte da ré e nem ocasionou quaisquer outros prejuízos 

materiais significativos, não passando, assim, de mero incidente 

contratual, sem qualquer abalo na reputação e na honra da parte autora. 

Outrossim, a parte reclamante deixou de demonstrar por via documental a 

suposta negativação de seu nome junto aos cadastros de proteção e 

restrição ao credito. E ainda, a lição de MARIA CELINA BODIN DE MORAES 

(Danos à Pessoa Humana. Uma leitura civil-constitucional dos danos 

morais. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, pag. 189) “não será toda e 

qualquer situação de sofrimento, tristeza, transtorno ou aborrecimento que 

ensejará a reparação, mas apenas aquelas situações graves o suficiente 

para afetar a dignidade humana em seus diversos substratos materiais, já 

identificados, quais sejam, a igualdade, a integridade psicofísica, a 

liberdade e a solidariedade familiar ou social, no plano expatrimonial em 

sentido estrito”. É que “o dano moral tem como causa a injusta violação a 

uma situação jurídica subjetiva expatrimonial, protegida pelo ordenamento 

jurídico através da cláusula geral de tutela da personalidade que foi 

instituída e tem sua fonte na Constituição Federal, em particular e 

diretamente decorrente do princípio (fundante) da dignidade da pessoa 

humana (também identificado com o princípio geral de respeito à dignidade 

humana)”. Com efeito, estender-se, demasiadamente, o dano moral implica 

“banalizar a reparação das lesões de cunho expatrimonial”, razão pela 

qual conclui-se que “os tribunais, já de algum tempo, vêm tentando impedir 

que meros aborrecimentos do cotidiano passem a ser catalogados como 

geradores de dano moral, principalmente quando contornáveis por vias 

patrimoniais” (Ibid., p. 172). 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, nesse 

aspecto, a improcedência do pedido. Diante do exposto, à vista das 

razões apresentadas, com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil 

c/c art. 6º da Lei nº. 9.099/95, CONFIRMO a liminar outrora suscitada, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos veiculados na inicial, e, 

para tanto, DECLARO a inexistência do débito correspondente ao negócio 

jurídico em tela. 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, 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: 8014380-29.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIO NORIO KOBAYASHI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANDER TADASHI BABATA OAB - MT0012003A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - PR0042277A 

(ADVOGADO)

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR07295 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8014380-29.2017.8.11.0028. REQUERENTE: LUCIO NORIO KOBAYASHI 

REQUERIDO: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO 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.” No 

presente caso, a parte reclamante foi intimada para a realização da 

audiência de conciliação por intermédio de seu patrono. Contudo, deixou 

de comparecer a aludida audiência conforme evento de Num. 10303446. 

Consigno que, eventual justificativa para não comparecimento à audiência 

deve ser apresentada antes ou no próprio dia da audiência. Ainda mais 

quando a parte reclamante é assistida por advogado. Assim, não é 

aceitável, a justificativa tardia. Em razão da parte reclamante não ter 

comparecido à audiência de conciliação colacionada ao evento Num. 

10303446, 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 
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processuais. Submeto a presente decisão ao Juiz Togado (art. 40, da Lei 

nº 9.099/95). CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo VISTOS, 

Homologo por sentença nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia 

Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013654-55.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA INES DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANDER TADASHI BABATA OAB - MT0012003A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA (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: 

8013654-55.2017.8.11.0028. REQUERENTE: MARIA INES DE CAMPOS 

REQUERIDO: NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA VISTOS, A 

autora alega que teve seu nome negativado pela parte ré, em virtude de 

um erro no recebimento das parcelas mensalmente pagas. Em sua 

contestação, a reclamada requer a improcedência dos pedidos formulados 

na exordial por ausência de pressuposto para a afirmação da sua 

responsabilidade civil. Realiza também pedido de condenação em litigância 

de má-fé e pedido contraposto no valor de R$ 1.400,76 (mil e quatrocentos 

reais e setenta e seis centavos), pois alega o inadimplemento. É o 

necessário, atendido o disposto no art. 38 da Lei nº 9.099/95. 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. Pois bem, após detida análise dos autos e seus 

documentos vejo que deve ser julgado improcedente o pedido da parte 

reclamante, senão vejamos: A parte reclamante aduz que possui duas 

compras parceladas junto a reclamada referente a compra de aparelhos 

celulares, conforme demonstrado pela ré em contestação. Relata ainda, 

que compra com valor de parcela de R$ 155,64 (cento e cinquenta e cinco 

reais e sessenta e quatro reais) é quitada por seu filho (estranho aos 

autos), a segunda compra com parcela de R$ 217,00 (duzentos e 

dezessete reais) é pago por ela diretamente na sede da empresa na 

comarca de Cuiabá/MT. Informou que ao levar o boleto para quitar a 

parcela de R$ 155,64, a reclamada, por equivoco, cobrou a parcela de R$ 

217,00, vindo seu nome a ser negativado pelo débito em aberto. Contudo, 

a reclamada juntou documentos que comprovam a não ocorrência do 

equívoco, bem como a reclamante não trouxe aos autos os comprovantes 

periódicos da parcela R$ 155,64, o que leva a crer no inadimplemento 

voluntário. Destarte, com razão a requerida, vez que, para retirar o nome 

da parte autora dos órgãos de restrição ao crédito, necessário será o 

devido pagamento da obrigação. No mais, por ser legitima a contratação 

pelas partes e, diante da inadimplência da autora, não pode agora neste 

juízo requerer a devida reparação pelos danos morais que a reclamada 

teria lhe causado. 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. Desse 

modo, havendo o débito, não há ato ilícito a imputar à reclamada/credora, a 

qual age num exercício regular do direito de inscrever nos cadastros de 

inadimplentes o nome do seu devedor. Por outro lado, o mesmo caminho 

se dá ao pedido contraposto realizado pela reclamada em desfavor da 

autora, uma vez que a mesma não demonstrou em tabela de cálculo 

atualizada dos débitos a atual situação da demandante enquanto 

devedora, ato que a prejudica numa eventual duplicidade de pagamento. 

Ademais, a negativação discutida nestes autos não possui correlação 

com os fatos, uma vez que o valor desta é de R$ 133,79 (cento e trinta e 

três reais e setenta e nove centavos) enquanto a reclamada aduz que a 

promovente é devedora do importe de R$ 155,64 (cento e cinquenta e 

cinco reais e sessenta e quatro reais). Porém, não vislumbro a má-fé da 

parte reclamante, não merecendo guarida o pedido realizado pela 

reclamada. Ante o exposto, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de 

Processo Civil, REVOGO a liminar outrora concedida, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos realizados na inicial extinguindo o processo 

com resolução de mérito, bem como JULGO IMPROCEDENTE o pedido 

contraposto e de litigância de má-fé realizado pela reclamada em desfavor 

da parte autora. 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, 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: 8013661-47.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ILZA INGRACIA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (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: 

8013661-47.2017.8.11.0028. REQUERENTE: ILZA INGRACIA DOS SANTOS 

REQUERIDO: LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. VISTOS, A 

parte autora alega que seu nome está negativado por débito junto à 

reclamada, sem, contudo, ter contribuído para tal inscrição, razão pela 

qual requer indenização em virtude de supostos danos morais suportados. 

Em sua contestação, a reclamada afirma que não houve qualquer 

cobrança indevida e os valores cobrados correspondiam exatamente à 

relação jurídica existente entre as partes. É o necessário, atendido o 

disposto no art. 38 da Lei nº 9.099/95. 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. Preliminar de Incompetência do Juizado em razão de 

Matéria de ordem complexa. Rejeito a presente preliminar, em razão da 

existência do contrato firmado, bem como os documentos que o 

acompanham, sendo prescindível a realização de perícia grafotécnica. 

Ultrapassada a preliminar, passo à análise do mérito da causa. Registro, 

inicialmente, que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está 

obrigado a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, 

bastando que consigne na sentença os elementos formadores da sua 

convicção. Pois bem, após detida análise dos autos e seus documentos 

vejo que deve ser julgado improcedente o pedido da parte reclamante, 

senão vejamos: A reclamada juntou documentos que comprovam a 

contratação do serviço, ou seja, o contrato firmado com o reclamante, bem 

como telas que informam a existência de número de telefone para contato 

e endereço da reclamante. 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, nesse 

aspecto, a improcedência do pedido. Ante o exposto, nos termos do art. 

487, inc. I, do Código de Processo Civil, 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, 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: 8012759-94.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

NEILA MARIA SOUZA DA SILVA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA OAB - MT0012291A (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 JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8012759-94.2017.8.11.0028; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: NEILA 

MARIA SOUZA DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA 

Vistos, Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do 

Julgamento Antecipado da Lide O feito comporta julgamento no estado em 

que se encontra, na esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se 

tratar de matéria de direito e de fato, e as provas apresentadas se 

mostrarem suficientes para o seu deslinde. Assim, desnecessária a 

realização de audiência de instrução e julgamento. Afasto a preliminar 

referente à impugnação do pedido de deferimento de justiça gratuita, uma 

vez que o momento oportuno para o requerimento de gratuidade se revela 

na interposição de recurso inominado. Somente com a prática deste ato 

ter-se-á, se for o caso, o requerimento e deliberação acerca do pedido, 

pois é a partir dessa fase que a gratuidade deixa de ser generalizada (por 

determinação da Lei 9.099/95) e abre-se, então, a possibilidade de 

incidência da Lei 1.060/50. Passo a análise do mérito. Do mérito Trata-se 

de AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em desfavor de 

BANCO DO BRASIL S.A. Requer a parte requerente que o requerido seja 

compelido ao pagamento de indenização por danos morais em razão de 

falha na prestação de serviços bancários, uma vez que a agência 

localizada nesta urbe permaneceu fechada, acarretando diversos 

transtornos a requerente. Antes de adentrar o mérito da demanda é 

necessário salientar que se trata de relação de consumo, uma vez que a 

parte requerente e o requerido se enquadram nos conceitos de 

consumidor e fornecedor nos termos do art. 2º do CDC e Enunciado da 

297 do STJ. Nestes termos, com fundamento no art. 12 do CDC verifico 

que a responsabilidade é objetiva, ou seja, não se discute culpa, devendo 

ser provado apenas o ato ilícito (descumprimento do contrato in casu) e o 

dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do CDC não há que se falar 

em reparação quando se tratar de fato de terceiro, pois nesta hipótese há 

a exclusão do nexo causal entre o dano e o descumprimento do contrato. 

É fato NOTÓRIO e de conhecimento geral que a suspensão da atividade 

bancária da agência do Banco do Brasil ocorreu em razão de um furto 

praticado em 04.02.2017 no qual HOUVE A EXPLOSÃO de todos os 

equipamentos da agência e danos em sua estrutura física. Saliento ainda 

que também é notório que ocorreram outros furtos mediante a explosão de 

caixas eletrônicos, conforme descrito na contestação. Ao pleitear o dano 

moral, está o requerente afirmando que sofreu ofensa de cunho 

extrapatrimonial, não sendo possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, 

fazendo-se necessária a reparação pecuniária. Sustenta que em virtude 

da suspensão da atividade bancária teve dificuldades para gerir suas 

finanças diante da necessidade de se deslocar a outro município para 

realizar saques, pagar contas, fazer transferências etc., uma vez que não 

foram disponibilizados caixas de autoatendimento e nem foram prestadas 

as devidas informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz 

jus ao recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do 

contrato bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e 

se há dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento 

(nexo causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária 

na agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 

ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 

como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 

E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 

SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 

de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 

clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 

Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 

Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 

declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 

mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 

não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 

dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 

Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 

prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 

no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 
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necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. 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 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, 8 de maio de 

2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8017346-96.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ANTONIA DA SILVA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO ANTONIO FACCHIN FILHO OAB - MT0013947A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES 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: 

8017346-96.2016.8.11.0028. REQUERENTE: MARIA ANTONIA DA SILVA 

CONCEICAO REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, 

Vistos. Trata-se de Reclamação Cível por meio da qual a parte autora 

alega que teve seu nome negativado indevidamente nos órgãos de 

proteção ao crédito pela reclamada sem que tivesse qualquer débito em 

aberto. Requer, ao final, a retirada de seu nome dos Órgãos de Proteção 

ao Crédito, bem como declaração de inexistência dos débitos e 

indenização por danos morais. A promovida apresentara contestação, 

requerendo, em síntese, que sejam julgados improcedentes todos os 

pedidos formulados na peça vestibular haja vista que não restou 

comprovada qualquer conduta que possa ser considerada ilícita, ou 

qualquer outro elemento que motive a sua condenação ao pagamento de 

indenização por danos morais como pleiteado. É o necessário, atendido o 

disposto no art. 38, da Lei nº 9.099/95. DECIDO. O litígio versa sobre 

matéria exclusivamente de direito, encontrando-se o julgamento 

antecipado, eis que presente a hipótese do art. 355, I do NCPC, 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. Ressalto que a relação travada nestes autos é uma 

relação de consumo regida pelo CDC. Consequentemente, a 

responsabilidade da ré é objetiva, independentemente de demonstração de 

culpa, a teor do art. 14 do referido diploma legal. Com isso, desinteressam 

os motivos pelos quais a falha ocorreu, bastando, tão-somente, sua 

ocorrência como fonte causadora de dano ao autor para se configurar o 

dever de indenizar do requerido. Atesto que apesar dos documentos 

carreados aos autos pela parte reclamada, esta, deixou de acostar cópia 

do contrato firmado entre as partes, ainda na que na modalidade de 

gravação da contratação, uma vez que afirma ter ocorrido via televenda. 

Ademais, ainda que alegue que a ANATEL orienta a guarda das 

gravações por, no mínimo, seis meses, tenho que a requerida pelo porte e 

nível de atuação no mercado consumerista, no mínimo deveria agir com 

maior zelo dado o vasto campo de mercado cujo antende. Ademais disso, 

quanto à adução da reclamada de que não há que se falar em dano moral, 

vez que houve sim contratação de crédito, tendo havido inadimplemento, o 

que ensejou a negativação em questão, vejo que apenas há aduções, sem 

qualquer tipo de comprovação. Contudo, da simples ocorrência de falha 

por parte da ré não resulta o dever de indenizar. É necessária a 

ocorrência do dano. E no presente caso, não restou evidenciado qualquer 

dano de ordem moral, senão vejamos. Ora, a situação narrada não faz 

presumir a ocorrência de abalo emocional à parte autora, ainda que tenha 

lhe ocasionado prejuízo material. Além disso, não há descrição do suposto 

constrangimento experimentado pelo consumidor. Houve, no máximo, um 
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simples aborrecimento. Evidente o aborrecimento causado, mas não a 

ponto de configurar atentado a direito de personalidade da postulante, uma 

vez que não houve ofensas em público por parte da ré e nem ocasionou 

quaisquer outros prejuízos materiais significativos, não passando, assim, 

de mero incidente contratual, sem qualquer abalo na reputação e na honra 

da parte autora. Outrossim, a parte reclamante é devedora contumaz em 

débito preexistente, sendo-lhe impossível conceder danos morais, 

conforme orienta a Sumula n. 385 do STJ. E ainda, a lição de MARIA 

CELINA BODIN DE MORAES (Danos à Pessoa Humana. Uma leitura 

civil-constitucional dos danos morais. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, pag. 

189) “não será toda e qualquer situação de sofrimento, tristeza, transtorno 

ou aborrecimento que ensejará a reparação, mas apenas aquelas 

situações graves o suficiente para afetar a dignidade humana em seus 

diversos substratos materiais, já identificados, quais sejam, a igualdade, a 

integridade psicofísica, a liberdade e a solidariedade familiar ou social, no 

plano expatrimonial em sentido estrito”. É que “o dano moral tem como 

causa a injusta violação a uma situação jurídica subjetiva expatrimonial, 

protegida pelo ordenamento jurídico através da cláusula geral de tutela da 

personalidade que foi instituída e tem sua fonte na Constituição Federal, 

em particular e diretamente decorrente do princípio (fundante) da 

dignidade da pessoa humana (também identificado com o princípio geral de 

respeito à dignidade humana)”. Com efeito, estender-se, demasiadamente, 

o dano moral implica “banalizar a reparação das lesões de cunho 

expatrimonial”, razão pela qual conclui-se que “os tribunais, já de algum 

tempo, vêm tentando impedir que meros aborrecimentos do cotidiano 

passem a ser catalogados como geradores de dano moral, principalmente 

quando contornáveis por vias patrimoniais” (Ibid., p. 172). 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, nesse aspecto, a improcedência do pedido. Diante do exposto, 

à vista das razões apresentadas, com fulcro no art. 487, I do Código de 

Processo Civil c/c art. 6º da Lei nº. 9.099/95, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos veiculados na inicial, e, para tanto, DECLARO a 

inexistência dos débitos correspondentes ao negócio jurídico em tela, bem 

como ORDENO a que a requerida retire o nome da parte reclamante dos 

órgãos de restrição ao crédito no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da 

ciência da homologação desta. 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, 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: 8016205-42.2016.8.11.0028
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DESPACHO VISTOS, Nos termos do art.1.023, §2º do CPC/2015 intime-se 

o embargado para manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias. Decorrido o 

prazo, certifique-se caso necessário e façam os autos conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

1000313-47.2018.8.11.0028. REQUERENTE: ELPIDIO DE LIMA REQUERIDO: 

BANCO BRADESCO S.A. VISTOS, ETC. Dispensado o relatório, atendido o 

disposto no art. 38 da Lei n.º 9.099/95. Cuida-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA 

ANTECIPADA E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. De plano, passo ao 

julgamento antecipado da lide, com fundamento no artigo 330, inciso I do 

Código de Processo Civil, tendo em vista que a matéria debatida não 

necessita de instrução probatória. Antes, contudo, de apreciar o mérito da 

demanda, passo a analisar a preliminar arguida pela empresa Reclamada. 

DA LITISPENDÊNCIA No caso dos autos, a Reclamada afirma a existência 

de litispendência entre a presente ação e aquela registrada sob nº 

1000724-27.2017.8.11.0028, em trâmite perante este Juizado Especial, 

distribuída em 09/11/17, anteriormente a esta, ao argumento de que ambas 

ações são idênticas, ou seja, possuem as mesmas partes, a mesma 

causa de pedir e o mesmo pedido. É cediço que o fenômeno da 

litispendência ocorre na hipótese de ajuizamento de ação idêntica a outra 

anteriormente ajuizada, ou seja, quando duas ações em curso possuírem 

identidade de partes, causa de pedir e o pedido, consoante redação do 

artigo 337, VI, parágrafos 1º, 2º e 3º, do Código de Processo Civil. “§ 1o 

Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada, quando se reproduz ação 

anteriormente ajuizada. § 2o Uma ação é idêntica à outra quando tem as 

mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. § 3o Há 

litispendência, quando se repete ação, que está em curso; há coisa 

julgada, quando se repete ação que já foi decidida por sentença, de que 

não caiba recurso. Ocorre que, após verificar os autos de n.º 

1000313-47.2018.8.11.0028, constata-se que estão presentes os 

requisitos para a configuração da litispendência, qual seja, Aliás, focado 

em debate similar, segue jurisprudência: RECURSO INOMINADO. AÇÃO 

INDENIZATÓRIA. PROPOSITURA DE DEMANDA IDÊNTICA À OUTRA EM 

CURSO. LITISPENDÊNCIA RECONHECIDA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO. RECURSO NÃO PROVIDO. Existindo a identidade de partes, 

da causa de pedir e do pedido, deve se reconhecer a existência da 

litispendência, extinguindo-se o processo sem resolução do mérito, nos 

termos do art. 485, V do Código de Processo Civil. Embora a parte 

recorrente tenha alegado tratar-se de ações distintas, a parte recorrida 

comprovou que havia ação em curso proposta anteriormente, onde 

figuram as mesmas partes, com a mesma causa de pedir e mesmo pedido. 

Sentença mantida. (Procedimento do Juizado Especial Cível 

556546420158110001/2016, , Turma Recursal Única, Julgado em 

04/10/2016, Publicado no DJE 04/10/2016). Assim, verificada a tríplice 

identidade entre as ações, acolho a preliminar de litispendência para 

extinção sem julgamento de mérito. Ante o exposto, ACOLHO a preliminar 

suscitada pela parte reclamada e em consequência JULGO EXTINTO O 

FEITO SEM RESOLUÇAO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, IV do Código 

de Processo Civil, ante a reconhecida LITISPENDÊNCIA deste processo em 

relação ao processo n. 1000724-27.2017.8.11.0028, determinando o 

arquivamento definitivo do processo, tão logo ocorra o trânsito em julgado. 

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, 

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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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

1000007-78.2018.8.11.0028. REQUERENTE: TEREZINHA JOANA VENTURA 

REQUERIDO: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO Vistos. Trata-se 
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de ação declaratória de inexistência de débito e indenizatória onde a 

Autora alega que houve a inscrição indevida de seu nome nos órgãos de 

restrição ao crédito em razão de negócio jurídico por ela não entabulado, 

tratando-se da utilização de seu nome para contrato com terceiros de 

forma fraudulenta. A promovida apresentou contestação, requerendo, em 

síntese, que sejam julgados improcedentes todos os pedidos formulados 

na peça vestibular haja vista que não restou comprovada qualquer 

conduta que possa ser considerada ilícita, ou qualquer outro elemento que 

motive a condenação da dessas ao pagamento de indenização por danos 

morais como pleiteado. É o necessário, atendido o disposto no art. 38, da 

Lei nº 9.099/95. 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. Rejeito a preliminar de 

inépcia da inicial em razão da não quantificação dos danos morais 

postulados, uma vez que o Enunciado n. 170 do FONAJE caminha por 

entender que não cabe a aplicação do art. 290, V CPC no âmbito dos 

juizados especiais. Passo, pois, a análise do mérito. Resumidamente, aduz 

a parte reclamante que teve o seu nome negativado por dívida que até 

então alegava desconhecer. Ressalto que os documentos carreados pela 

parte autora, por si só, dão conta de demonstrar a veracidade de suas 

afirmações. Noutra senda, apesar de carrear aos autos cópia de 

supostos cartão de credito vinculado a empresa City Lar, em verdade tal 

documento carece de validade jurídica, uma vez que se trata apenas de 

telas que, unilateralmente, podem sofrer alteração. 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 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. Ademais disso, quanto à adução da 

reclamada de que não há que se falar em dano moral, vez que houve sim 

a aquiescência da reclamante ao aderir a taxa instituida, tendo havido 

inadimplemento, o que ensejou a negativação em questão, vejo que 

apenas há aduções, sem qualquer tipo de comprovação. Ressalto também 

que a reclamada apesar das alegações deixou de acostar qualquer 

comprovante que demonstrasse a legitimidade do débito e/ou a insolvência 

da parte autora. Verifico o aborrecimento, o desgaste, a intranquilidade, o 

abalo a moral da parte reclamante, que sentiu ferida no seu direito de 

cidadã e consumidora, pois teve de suportar os danos decorrentes de 

uma negativação indevida. Nesse sentido, mutatis mutandis, a 

jurisprudência pátria: DANO MORAL. OPERADORA DE TELEFONIA. 

COBRANÇA DE VALORES NÃO CONTRATADOS. DIVERSAS 

RECLAMAÇÕES. DESCASO COM O CONSUMIDOR. DANO MORAL. 

QUANTUM INDENIZATÓRIO. (...). Caso em que, mesmo depois de diversas 

reclamações através do atendimento por call center a companhia ré 

manteve a cobrança de serviços não contratados. Dano moral 

caracterizado. Valor da condenação arbitrado na origem mantido, porque 

proporcional à extensão do dano e fiel aos princípios da proporcionalidade 

e razoabilidade e a natureza jurídica da indenização. APELO NÃO 

CONHECIDO EM PARTE E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, NEGADO 

PROVIMENTO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70022831531, minha 

relatoria, j. 30/04/2008 – grifei); AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MATERIAIS E MORAIS. COBRANÇA DE SERVIÇO NÃO SOLICITADO. 

CONEXÃO DE BANDA LARGA À INTERNET BR TURBO 300. PERSISTÊNCIA 

NA COBRANÇA MESMO APÓS A RECLAMAÇÃO. INÚMERAS TENTATIVAS 

INFRUTÍFERAS DE CANCELAMENTO DA COBRANÇA INDEVIDA. 

BLOQUEIO DO TELEFONE FIXO. DANOS MORAIS EVIDENCIADOS. 

INDENIZAÇÃO ARBITRADA EM QUANTIA MODESTA FACE AO 

DESRESPEITO IMPOSTO À VONTADADE DA CONSUMIDORA E AOS ATOS 

LESIVOS PRATICADOS. SENTENÇA CONFIRMADA POR SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. (Recurso Cível Nº 71000820555, Primeira Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais - JEC, Relator: Ricardo Torres Hermann, Julgado 

em 23/03/2006). Portanto, comprovado a responsabilidade da empresa 

Reclamada, entretanto, é de se salientar que o prejuízo moral 

experimentado pela parte Reclamante deve ser ressarcido numa soma que 

não apenas compense a ela a dor e/ou sofrimento causado, mas 

ESPECIALMENTE deve atender às circunstâncias do caso em tela, tendo 

em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido, 

exigindo-se a um só tempo prudência, razoabilidade e severidade. Diante 

do exposto, à vista das razões apresentadas, com fulcro no art. 487, I do 

Código de Processo Civil c/c art. 6º da Lei nº. 9.099/95, MANTENHO a 

liminar concedida, REJEITO a preliminar suscitada, bem como JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos veiculados na inicial, e, para 

tanto, CONDENO a reclamada a pagar à parte reclamante o valor de R$ 

7.000,00 (sete mil reais), a título de indenização por danos morais, 

acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês contados a partir da 

citação (art. 405 do CC) e correção monetária a partir da homologação do 

presente decisum (Súmula nº 362, do STJ) bem como DECLARO a 

inexistência do débito em tela. 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, 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: 8010646-70.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LATICINIO PANTANAL LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOELSON ELIAS DE ARRUDA OAB - MT0021577A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GENILDO LIMA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8010646-70.2017.8.11.0028 REQUERENTE: LATICINIO PANTANAL LTDA - 

ME REQUERIDO: GENILDO LIMA DE OLIVEIRA Vistos, Dispensado o 

relatório, na forma do artigo 38 da Lei n. 9099/95. Fundamento e decido 

Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA em que LATICINIO PANTANAL LTDA 

ME move em face de GENILDO LIMA DE OLIVEIRA. Em audiência de 

conciliação designada para 19/07/2017 foi constatada ausência da 

reclamada, não foi possível intima-la para o ato – Id 8613286. No temo de 

audiência acostado no Id 8613291, o preposto do requerente requereu o 

prazo para informar novo endereço. Decorreu o prazo sem manifestação 

de interesse. Considerando o decurso de tempo desde a realização da 

audiência, Porém manteve-se inerte. Devendo a presente demanda ser 

extinta sem julgamento do mérito. 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; ANTE AO EXPOSTO, 

opino pela EXTINÇÃO do presente processo, sem julgamento de mérito, e 

determino o imediato arquivamento dos autos, com fulcro 485, III do CPC. 

Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 

da Lei n. 9.099/95. 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. Viviany Cecilia Assis Dias Juíza Leiga 

VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se 

o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia 

Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012898-46.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JUCILENE A ALMEIDA LOBO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOELSON ELIAS DE ARRUDA OAB - MT0021577A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVANE MACIEL DE DEUS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8012898-46.2017.8.11.0028 REQUERENTE: MARIA JUCILENE A ALMEIDA 

LOBO - ME REQUERIDO: SILVANE MACIEL DE DEUS Vistos, Dispensado o 

relatório, na forma do artigo 38 da Lei n. 9099/95. Fundamento e decido 

Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA em que MARIA JUCILENE A ALMEIDA 

LOBO – ME (TITA MODAS) move em face de SILVANE MACIEL DE DEUS. 

Em audiência de conciliação designada para 23/05/2017 foi constatada 

ausência da reclamada, não foi possível intima-la para o ato – Id 8628452. 

No termo de audiência acostado no Id 8628450, o preposto da parte 

requerente requereu o prazo de 10 dias para informar novo endereço. 
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Considerando o decurso de tempo desde a realização da audiência, sem 

manifestação da parte. A presente demanda deve ser extinta sem 

julgamento do mérito. Com fundamento no art. 485, II do CPC: 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; ANTE AO EXPOSTO, opino pela EXTINÇÃO do presente 

processo, sem julgamento de mérito, e determino o imediato arquivamento 

dos autos, com fulcro 485, III do CPC. Sem custas ou honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. 

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. Viviany Cecilia Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012877-70.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JUCILENE A ALMEIDA LOBO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOELSON ELIAS DE ARRUDA OAB - MT0021577A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVANA APARECIDA DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8012877-70.2017.8.11.0028 REQUERENTE: MARIA JUCILENE A ALMEIDA 

LOBO - ME REQUERIDO: SILVANA APARECIDA DA SILVA Vistos, 

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei n. 9099/95. 

Fundamento e decido Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA em que MARIA 

JUCILENE A ALMEIDA LOBO – ME (TITA MODAS) move em face de 

SILVANA APARECIDA DA SILVA. Em audiência de conciliação designada 

para 23/05/2017 foi constatada ausência da reclamada, não foi possível 

intima-la para o ato – Id 8628316. No termo de audiência acostado no Id 

8628324, o preposto da parte requerente requereu o prazo de 10 dias 

para informar novo endereço. Considerando o decurso de tempo desde a 

realização da audiência, sem manifestação da parte. A presente demanda 

deve ser extinta sem julgamento do mérito. Com fundamento no art. 485, II 

do CPC: 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; ANTE O EXPOSTO, opino pela 

EXTINÇÃO do presente processo, sem julgamento de mérito, e determino o 

imediato arquivamento dos autos, com fulcro 485, III do CPC. Sem custas 

ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 

9.099/95. 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. Viviany Cecilia Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8016481-73.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

HAILLA JANYNE COSTA FROIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAMIEN REYES PUERTAS OAB - SP0216022A (ADVOGADO)

ANNE CHRISTINNE DE LIMA VIEGAS COLLEGIO ALVES OAB - 

MT0005793A (ADVOGADO)

ADRIANO COLLEGIO ALVES OAB - MT0005403A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Certifico e dou fé, que o recurso apresentado (Id. 12172559) foi 

protocolado no prazo legal. Certifico ainda, que impulsiono os autos para 

intimação da parte recorrida apresentar as contrarrazões.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8015891-96.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

IVANETE GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ODILA ZORZI OAB - MT0008619A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SAGA HYUNDAI (SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULO LTDA) 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE LUIZ DA SILVA PEREIRA OAB - GO0036921A (ADVOGADO)

SELMA FERNANDES DA CUNHA OAB - MT0015600A (ADVOGADO)

 

Certifico e dou fé, que o recurso apresentado (Id. 12069977) foi 

protocolado no prazo legal. Certifico ainda, que impulsiono os autos para 

intimação da parte recorrida apresentar as contrarrazões.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010120-06.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA FATIMA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES OAB - MT0164710A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (REQUERIDO)

LAURO PEREIRA LEITE 98018817120 (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP0117417A 

(ADVOGADO)

JOEDIL MARCIANO PIRES DA SILVA OAB - MT0010229A (ADVOGADO)

 

Certifico e dou fé, que o recurso apresentado (Id. 12078151) foi 

protocolado no prazo legal. Certifico ainda, que impulsiono os autos para 

intimação da parte recorrida apresentar as contrarrazões.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014523-52.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL ADOLFO CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOEDIL MARCIANO PIRES DA SILVA OAB - MT0010229A (ADVOGADO)

JANDER TADASHI BABATA OAB - MT0012003A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Certifico e dou fé, que o recurso apresentado (Id. 12116769) foi 

protocolado no prazo legal. Certifico ainda, que impulsiono os autos para 

intimação da parte recorrida apresentar as contrarrazões.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010609-77.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MYRIAN RODRIGUES DE ALMEIDA (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:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

 

Certifico e dou fé, que o recurso apresentado (Id. 12160364) foi 

protocolado no prazo legal. Certifico ainda, que impulsiono os autos para 

intimação da parte recorrida apresentar as contrarrazões.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010488-49.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELO HEUZEBIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1030631/7/2018 Página 554 de 610



Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Certifico e dou fé, que o recurso apresentado (Id. 12126561) foi 

protocolado no prazo legal. Certifico ainda, que impulsiono os autos para 

intimação da parte recorrida apresentar as contrarrazões.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010051-08.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS PIRES DO PRADO GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT0010309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Certifico e dou fé, que o recurso apresentado (Id. 12139120) foi 

protocolado no prazo legal. Certifico ainda, que impulsiono os autos para 

intimação da parte recorrida apresentar as contrarrazões.

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010534-72.2015.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DA SILVA DALLA NORA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOEDIL MARCIANO PIRES DA SILVA OAB - MT0010229A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALERIA MENDES DE SOUZA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8010534-72.2015.8.11.0028 REQUERENTE: ANTONIO DA SILVA DALLA 

NORA - ME REQUERIDO: VALERIA MENDES DE SOUZA Vistos, Relatório 

dispensado na forma do art. 38, da Lei 9.099/95. Fundamento e Decido. 

Trata-se de AÇÃO COBRANÇA proposta por ANTONIO DA SILVA DALLA 

NORA – ME (MERCADO BOM PASTOR) em desfavor de VALÉRIA MENDES 

DE SOUZA. Designada audiência de conciliação para o dia 15/03/2017, 

presente somente o advogado do Requerente (Id 8498970) e para o dia 

23/11/2017 constatou-se ausência da parte requerente. Mesmo estando 

devidamente intimada para o ato. ANTE O EXPOSTO, opino pela EXTINÇÃO 

do presente processo sem julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da 

Lei 9.099/95. 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. Viviany Cecilia Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira 

Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013403-37.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIMAR DIVINO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8013403-37.2017.8.11.0028. REQUERENTE: JOSIMAR DIVINO DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. VISTOS, Dispensado o 

relatório, na forma do art. 38 da Lei n.º 9.099/95. Do julgamento antecipado 

O feito comporta julgamento no estado em que se encontra, na esteira do 

disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo 

desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria de 

direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes para 

o seu deslinde. Assim, desnecessária a realização de audiência de 

instrução e julgamento. Passo a análise do mérito da demanda. Das 

Preliminares Não há que se falar em decretação de segredo de justiça, 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 quanto a falta de interesse de agir como 

ausência de condição da ação, uma vez que não é necessário a 

ocorrência de pretensão resistida como forma de se angularizar a relação 

processual. Do Mérito Trata-se de RECLAMAÇÃO CIVEL COM PEDIDO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por JOSIMAR DIVINO DE 

OLIVEIRA em face de BANCO BRADESCO S/a. Sustenta a requerente que 

foi surpreendia com a negativa do seu cadastro em loja do comércio local, 

em razão de restrição inserida pela requerida no valor de R$ 369,06 

(trezentos e sessenta e nove reais e seis centavos). Afirma que a 

cobrança é indevida e que desconhece o valor apontado, em razão de 

não ter débito algum com a empresa. Destaque-se ainda que em 

contestação a requerida não comprovou devidamente a relação jurídica 

entres as partes. Em que pese a requerida esclarecer que houve a 

relação contratual, que houve vários pagamentos dos serviços prestados, 

juntou apenas telas sistêmicas visando alicerçar suas alegações, porém 

estas, por sua vez, não se prestam a comprovar os fatos por se tratar de 

prova unilateral. Constatada a ausência de prova cabal, para a elucidação 

da presente demanda, não há outra alternativa, se não declarar a 

inexistência do débito. Aliado a inversão do ônus da prova, impõe-se o 

reconhecimento da culpa da requerida por eventuais danos causados a 

requerente em razão da sua negligência. Convém lembrar, a função 

exercida pelos órgãos de proteção do crédito é de alta relevância e de 

graves consequências, de modo que a requerida deveria cercar-se de 

maiores cuidados. 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. O entendimento doutrinário jurisprudencial predominante é no 

sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos cadastros 

restritivos de crédito gera, por si só, dano moral. A indevida inscrição em 

cadastro de inadimplentes gera direito à indenização por dano moral, 

independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à reputação 

sofrida pela parte autora. A prova do reflexo patrimonial do prejuízo não 

se faz necessária, visto que o dano moral configura-se pelo sofrimento 

humano resultante de lesão de direitos da personalidade. O dano moral 

prescinde de prova. O montante da indenização, por danos morais, deve 

ser suficiente para compensar o dano e a injustiça que a vítima sofreu, 

proporcionando-lhe uma vantagem, com a qual poderá atenuar seu 

sofrimento. Não poderá ser, no entanto, fonte de enriquecimento sem 

causa. Além disso, tem caráter punitivo em relação ao autor da infração, 

no sentido de que a indenização deve ser uma forma de inibir novas 

práticas da espécie. Na hipótese presente, infere-se que a reclamada não 

agiu com culpa grave. A repercussão na esfera psíquica da parte 

reclamante, decorrente da negativação de seu nome, pode ser 

classificada como moderada, se comparada a outras adversidades. A 

reclamada é, sabidamente, uma concessionária de grande porte. Não há 

informações sobre a situação econômica do reclamante. Feitas as 

ponderações supra, considero adequada a fixação da indenização pelo 

dano moral em R$ 7.000,00. ANTE O EXPOSTO, opino pela PROCEDENCIA 

dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no art. 487, I, do CPC 

para: a) declarar inexigíveis os débitos mencionados na inicial imputados 

pela reclamada; b) condenar a reclamada a pagar a parte reclamante R$ 

7.000,00 (sete mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir 

desta data e acrescidos de juros de 1% ao mês, contados da inscrição do 

nome da parte reclamante nos cadastros de restrição ao crédito; c) 

determino a exclusão definitiva do nome da parte reclamante dos órgãos 

de proteção ao crédito. 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. Carlos Augusto Serra Neto Juiz Leigo VISTOS, Homologo por 
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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 Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013852-92.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JANDER TADASHI BABATA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANDER TADASHI BABATA OAB - MT0012003A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8013852-92.2017.8.11.0028. REQUERENTE: JANDER TADASHI BABATA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Dispensado o relatório, na forma 

do art. 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento e decido. O feito comporta 

julgamento no estado em que se encontra, na esteira do disposto no artigo 

355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de 

testemunhas, posto se tratar de matéria de direito e de fato, e as provas 

apresentadas se mostrarem suficientes para o seu deslinde. Assim, 

desnecessária a realização de audiência de instrução e julgamento. Passo 

a análise do mérito da demanda. Do Mérito Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR 

DANOS proposta por JANDER TADASHI BABATA em face de 

TELEFONICA BRASIL S.A. Sustenta o requerente que desconhece o valor 

apontado na cobrança, em razão de ter quitado a referida fatura, além de 

estar em dia com o consumo da mesma, que foi surpreendio com a 

negativa do cadastro em razão da referida restrição. Relata que foi a 

requerida quem, negligentemente, promoveu o lançamento do nome do 

requerente no cadastro de órgão de proteção ao crédito, conforme se 

depreende dos documentos trazidos aos autos, no valor de R$ 579,00 

(quinhentos e setenta e nove reais) inserida em 26/12/2016. Destaque-se 

ainda que em contestação a requerida não comprovou devidamente a 

origem do débito juntando apenas telas sistêmicas visando alicerçar suas 

alegações, porem estas, por sua vez, não se prestam a comprovar suas 

alegações por se tratar de prova unilateral. Constatada a ausência de 

prova cabal, para a elucidação da presente demanda, não há outra 

alternativa, se não declarar a inexistência do débito. Ressalto ainda que 

não se aplica a tese do devedor contumaz uma vez que não há no extrato 

acostado pela parte autora nenhum outro apontamento preexistente, bem 

como o extrato trazido pela ré esta ilegível. Aliado a inversão do ônus da 

prova, impõe-se o reconhecimento da culpa da requerida por eventuais 

danos causados ao requerente em razão da sua negligência. Convém 

lembrar, a função exercida pelos órgãos de proteção do crédito é de alta 

relevância e de graves consequências, de modo que a requerida deveria 

cercar-se de maiores cuidados. Dessa forma, conclui-se com facilidade 

que foi indevido lançamento do nome do requerente no cadastro restritivo 

de órgão de proteção ao crédito pelo débito em discussão, restando, pois, 

comprovada a prática de conduta ilícita, devendo, portanto, responder 

pelas suas consequências, qual seja, a de indenizar a vítima por eventuais 

danos experimentados de forma injusta. No caso, esses elementos me 

autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 7.000,00 (sete 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, opino pela PROCEDENCIA 

dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no art. 487, I, do CPC 

para: a) DECLARAR a inexistência do débito de R$ 579,00 (quinhentos e 

setenta e nove reais) inserida em 26/12/2016; bem como DETERMINAR a 

exclusão da restrição dos órgãos de proteção ao crédito, somente do 

referido débito, em nome do requerente; b) CONDENAR a requerida a 

pagar ao requerente à quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de 

danos morais, 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. 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. CARLOS AUGUSTO 

SERRA NETO Juiz Leigo VISTOS, Homologo por sentença nos termos da 

minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo 

com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Comarca de Porto Alegre do Norte

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000251-11.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ARTHUR RIBEIRO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAN NETO BARBOSA FILHO OAB - GO41425 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAQUEL NUNES LIMA DE FREITAS (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimação da parte autora por meio de sua advogada, para 

quereno, no prazo legal, apresentar impugnação à contestação juntada 

aos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000212-14.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA DAMIANA VIEIRA FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA VIANA SALES OAB - MT5913/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

INTIMAÇÃO Intimação da parte autora por meio de sua advogada, para no 

prazo legal, apresentar impugnação à contestação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000259-85.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

MARINALVA ALVES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARITA PEREIRA ALVES OAB - MT10531/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

INTIMAÇÃO Intimação da parte autora por meio de sua advogada, para no 

prazo legal, apresentar impugnação à contestação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000269-32.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

NOVAIR CUSTODIO DE SOUSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARITA PEREIRA ALVES OAB - MT10531/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

INTIMAÇÃO Intimação da parte autora por meio de sua advogada, para no 

prazo legal, apresentar impugnação à contestação.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 93502 Nr: 11277-57.2017.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Blair Batista Borba

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO LUIS SCHNEIDER, MARISTELA MOLINA 

SCHNEIDER, ALESSANDRA DE ANDRADE SANTOS MOLINA, HILÁRIO 

JOSÉ MOLINA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TIAGO DA SILVA MACHADO - 

OAB:17908/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKELINE SOUSA E SILVA 

CONDÃO MILHOMEM - OAB:21104/O

 Tendo em vista a possibilidade de acordo entre as partes, designo 
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audiência de conciliação para o dia 22 de agosto de 2018, às 15:00min 

(horário oficial do Estado do Mato Grosso).

Considerando que os entes processuais foram devidamente intimados na 

audiência retro, aguadem-se a realização da solenidade.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 79216 Nr: 2522-44.2017.811.0059

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SE-DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Carlos Menegatti - 

OAB:12029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do provimento nº. 56/2007, impulsiono 

os autos para, intimar o advogado da parte autora, para providenciar o 

pagamento da diligência da oficial(a) de Justiça, no valor de R$ 338,30 

(trezentos e trinta e oito reais e trinta centavos), para cumprimento do 

mandado expedido nos autos, sendo R$ 3,55 (três reais e cinqüenta e 

cinco centavos), o km percorrido, conforme portaria 16/2010, devendo o 

referido valor ser pago através de depósito identificado na conta Corrente 

nº. 6.835-7, Agência 1149-5, Banco Bradesco S/A, em nome do Cartório 

Distribuidor, devendo ser enviado fax do recibo de depósito através do 

fone/fax (66) 3569-1216 ou através de petição, CNPJ 04.056.801/0001-20.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 79385 Nr: 2649-79.2017.811.0059

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CUIABÁ LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Carlos Menegatti - 

OAB:12029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do provimento nº. 56/2007, impulsiono 

os autos para, intimar o advogado da parte autora, para providenciar o 

pagamento da diligência da oficial(a) de Justiça, no valor de R$ 338,30 

(trezentos e trinta e oito reais e trinta centavos), para cumprimento do 

mandado expedido nos autos, sendo R$ 3,55 (três reais e cinqüenta e 

cinco centavos), o km percorrido, conforme portaria 16/2010, devendo o 

referido valor ser pago através de depósito identificado na conta Corrente 

nº. 6.835-7, Agência 1149-5, Banco Bradesco S/A, em nome do Cartório 

Distribuidor, devendo ser enviado fax do recibo de depósito através do 

fone/fax (66) 3569-1216 ou através de petição, CNPJ 04.056.801/0001-20.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 94647 Nr: 11945-28.2017.811.0059

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: APV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SVdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Larissa da Silva Carneiro - 

OAB:25.186/O

 Trata-se de ação de execução de alimentos proposta por TALIANE 

PEREIRA DA SILVA e TÂMILA PEREIRA DA SILVA, representadas por 

ANTÔNIA PEREIRA VIRGOLINO em face de AGNOMAR MARTINS DE 

OLIVEIRA, já qualificados nos autos.

 O executado foi citado/intimado em 30.06.2018, conforme certidão de 

ref.30.

Posteriormente, compareceu na secretária desta vara informando que não 

tem condições de contratar advogado (ref.31), razão pela qual foi lhe 

nomeado defensora, eis que as exequentes são assistidas pela 

Defensoria Pública (ref.36).

Ato contínuo, a defensora do executado pugnou pela designação de 

audiência de conciliação, haja vista o desejo de quitar o débito.

 Pois bem.

Em que pese à natureza da demanda, entendo por bem deferir o pedido do 

executado, haja vista a possibilidade de solução consensual da lide.

Dessa forma, designo audiência de conciliação para o dia 22 de agosto de 

2018, às 14h30min (horário oficial do Estado de Mato Grosso), para 

tentativa de acordo entre as partes.

Intimem-se. Cumpra-se.

Ciência à Defensoria Pública.

 Às providências para realização da solenidade.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 97001 Nr: 930-28.2018.811.0059

 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: M2 COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON NASCIMENTO DE ASSIS ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORDANIA BARCELO DA SILVA - 

OAB:19722/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Compulsados os autos, extrai-se que na solenidade retro as partes não 

compareceram, contudo, a requerente pugnou por nova data ante a não 

localização do requerido.

Defiro o pedido. Assim sendo, designo o dia 12 de setembro de 2018, às 

13h00 (horário oficial de MT), para tentativa de acordo entre as partes.

Atente-se para o endereço atualizado do requerido fornecido à ref.21.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 79216 Nr: 2522-44.2017.811.0059

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SE-DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Carlos Menegatti - 

OAB:12029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 701, §2º, do NCPC, constituir-se-á de pleno direito o 

título executivo judicial, independentemente de qualquer formalidade, se 

não realizado o pagamento e não apresentados os embargos.

No caso em tela, conforme certidão de fl. 20, o requerido foi citado e nada 

manifestou.

Assim, diante da inércia do requerido e a prova escrita apresentada na 

inicial, forma-se o título executivo judicial, devendo ser alterado o tipo de 

ação para cumprimento de sentença.

Outrossim, determino que intime-se o executado para pagamento do valor 

devido, no prazo de 15 dias, acrescido de custas, se houver (NCPC, art. 

523 “caput”).

Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo acima, o débito será 

acrescido de multa de dez por cento e de honorários de advogado de dez 

por cento (NCPC, art. 523, § 1º). Efetuado o pagamento parcial, a multa e 

os honorários incidirão sobre o restante (NCPC, art. 523, § 2º).

Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, será expedido, 

desde logo, mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de 

expropriação (NCPC, art. 523, § 3º).

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 79385 Nr: 2649-79.2017.811.0059

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CUIABÁ LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Carlos Menegatti - 

OAB:12029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 701, §2º, do NCPC, constituir-se-á de pleno direito o 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1030631/7/2018 Página 557 de 610



título executivo judicial, independentemente de qualquer formalidade, se 

não realizado o pagamento e não apresentados os embargos.

No caso em tela, conforme certidão de fl. 17, o requerido foi citado e nada 

manifestou.

Assim, diante da inércia do requerido e a prova escrita apresentada na 

inicial, forma-se o título executivo judicial, devendo ser alterado o tipo de 

ação para cumprimento de sentença.

Outrossim, determino que intime-se o executado para pagamento do valor 

devido, no prazo de 15 dias, acrescido de custas, se houver (NCPC, art. 

523 “caput”).

Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo acima, o débito será 

acrescido de multa de dez por cento e de honorários de advogado de dez 

por cento (NCPC, art. 523, § 1º). Efetuado o pagamento parcial, a multa e 

os honorários incidirão sobre o restante (NCPC, art. 523, § 2º).

Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, será expedido, 

desde logo, mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de 

expropriação (NCPC, art. 523, § 3º).

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 74657 Nr: 5513-27.2016.811.0059

 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): Carlos Roberto Tomazetto, Pedro Gomes de 

Souza, Olimpia Pereira Maciel Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22165-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista a previsão do §2º do artigo 701 do Código de Processo 

civil, sobre a possibilidade de conversão da ação de monitória em ação 

executiva, INDEFIRO o pedido de diligências em favor da parte autora e 

determino a sua intimação para dar prosseguimento ao feito ou requerer o 

que entender de direito, em 10 dias.

Decorrido o prazo acima, retornem conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 74916 Nr: 5644-02.2016.811.0059

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Magna Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOVINO PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA YUMI OSAKI - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido retro.

Assim sendo, expeça-se mandado de intimação para executado, a fim de 

que pague o valor atualizado do débito (ref.29), sob pena de serem 

tomadas medidas de atos de expropriação.

Com o retorno, abra-se vista a exequente para manifestação.

 Por fim, conclusos.

 Intimem-se. Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000389-75.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

MARCILIO DIAS FACUNDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO FERREIRA DE MORAIS OAB - MT0022588A (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 PORTO ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 

1000389-75.2018.8.11.0059. REQUERENTE: MARCILIO DIAS FACUNDES 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Considerando a petição de fl. 39, 

redesigno audiência de conciliação para o dia 29 de agosto de 2018, às 

15h30min (horário oficial do Estado do Mato Grosso), devendo a parte 

autora, oportunamente, anexar os autos cópia do atestado médico. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000389-75.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

MARCILIO DIAS FACUNDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO FERREIRA DE MORAIS OAB - MT0022588A (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 PORTO ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 

1000389-75.2018.8.11.0059. REQUERENTE: MARCILIO DIAS FACUNDES 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Considerando a petição de fl. 39, 

redesigno audiência de conciliação para o dia 29 de agosto de 2018, às 

15h30min (horário oficial do Estado do Mato Grosso), devendo a parte 

autora, oportunamente, anexar os autos cópia do atestado médico. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000177-54.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ABRAHAO ALVES SOBRINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIORGY WILLIAN GOMES LUZ OAB - GO0049109A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GARANTIA COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 

1000177-54.2018.8.11.0059. REQUERENTE: ABRAHAO ALVES SOBRINHO 

REQUERIDO: GARANTIA COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA. Recebo 

inicial e designo audiência de conciliação para o dia 20 de agosto de 2018, 

às 14h30min(horário oficial do Estado de Mato Grosso). Caso não haja 

acordo, a parte requerida tem o prazo de 5 (cinco) dias, a contar da 

audiência, para apresentar contestação, sob pena julgamento do feito no 

estado em que se encontra (Enunciado n. 11 da Súmula da Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso e Enunciado n. 5 do Encontro 

de Juízes dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso). O prazo 

para impugnar é de 5 (cinco) dias, a partir do término do prazo para 

apresentação da defesa. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000142-31.2017.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIORGY WILLIAN GOMES LUZ OAB - GO0049109A (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 DE PORTO ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 

1000142-31.2017.8.11.0059. REQUERENTE: LEONARDO PEREIRA DA 

SILVA REQUERIDO: OI MOVEL S.A Tendo em vista que a requerida só foi 

citada/intimada em data posterior a realização da audiência de conciliação, 

conforme AR anexado no id n. 13610970, designo o dia 29 de agosto de 

2018, às 15h00 (horário oficial do Estado de Mato Grosso), para tentativa 

de acordo entre as partes. Caso não haja acordo, a parte requerida tem o 

prazo de 5 (cinco) dias, a contar da audiência, para apresentar 

contestação, sob pena julgamento do feito no estado em que se encontra 
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(Enunciado n. 11 da Súmula da Turma Recursal Única do Estado de Mato 

Grosso e Enunciado n. 5 do Encontro de Juízes dos Juizados Especiais do 

Estado de Mato Grosso). O prazo para impugnar é de 5 (cinco) dias, a 

partir do término do prazo para apresentação da defesa. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000142-31.2017.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIORGY WILLIAN GOMES LUZ OAB - GO0049109A (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 DE PORTO ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 

1000142-31.2017.8.11.0059. REQUERENTE: LEONARDO PEREIRA DA 

SILVA REQUERIDO: OI MOVEL S.A Tendo em vista que a requerida só foi 

citada/intimada em data posterior a realização da audiência de conciliação, 

conforme AR anexado no id n. 13610970, designo o dia 29 de agosto de 

2018, às 15h00 (horário oficial do Estado de Mato Grosso), para tentativa 

de acordo entre as partes. Caso não haja acordo, a parte requerida tem o 

prazo de 5 (cinco) dias, a contar da audiência, para apresentar 

contestação, sob pena julgamento do feito no estado em que se encontra 

(Enunciado n. 11 da Súmula da Turma Recursal Única do Estado de Mato 

Grosso e Enunciado n. 5 do Encontro de Juízes dos Juizados Especiais do 

Estado de Mato Grosso). O prazo para impugnar é de 5 (cinco) dias, a 

partir do término do prazo para apresentação da defesa. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000152-41.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

VALDERINA FERREIRA SANTOS SUISSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALDENIVIA MARQUES SABINO OAB - GO50033 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 

1000152-41.2018.8.11.0059. REQUERENTE: VALDERINA FERREIRA 

SANTOS SUISSO REQUERIDO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A Recebo a 

inicial e designo audiência de conciliação para o dia 10 de setembro de 

2018, às 15h00min(horário oficial do Estado de Mato Grosso). Caso não 

haja acordo, a parte requerida tem o prazo de 5 (cinco) dias, a contar da 

audiência, para apresentar contestação, sob pena julgamento do feito no 

estado em que se encontra (Enunciado n. 11 da Súmula da Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso e Enunciado n. 5 do Encontro 

de Juízes dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso). O prazo 

para impugnar é de 5 (cinco) dias, a partir do término do prazo para 

apresentação da defesa. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000624-42.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ROQUE STANISLASKI BABINSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ITIEL GOMES COSTA OAB - MT0021499A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SAMUEL DE JESUS LUZ (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 

1000624-42.2018.8.11.0059. REQUERENTE: ROQUE STANISLASKI 

BABINSKI REQUERIDO: SAMUEL DE JESUS LUZ Recebo a inicial e designo 

audiência de conciliação para o dia 20 de agosto de 2018, às 

15h00min(horário oficial do Estado de Mato Grosso). Caso não haja 

acordo, a parte requerida tem o prazo de 5 (cinco) dias, a contar da 

audiência, para apresentar contestação, sob pena julgamento do feito no 

estado em que se encontra (Enunciado n. 11 da Súmula da Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso e Enunciado n. 5 do Encontro 

de Juízes dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso). O prazo 

para impugnar é de 5 (cinco) dias, a partir do término do prazo para 

apresentação da defesa. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000145-83.2017.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ODINO DOS SANTOS RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO PAIAO RIOS OAB - SP277251 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO PEREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 

1000145-83.2017.8.11.0059. REQUERENTE: ODINO DOS SANTOS 

RODRIGUES REQUERIDO: JOAO PEREIRA DA SILVA Recebo a inicial e 

designo audiência de conciliação para o dia 20 de agosto de 2018, às 

15h30min(horário oficial do Estado de Mato Grosso). Caso não haja 

acordo, a parte requerida tem o prazo de 5 (cinco) dias, a contar da 

audiência, para apresentar contestação, sob pena julgamento do feito no 

estado em que se encontra (Enunciado n. 11 da Súmula da Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso e Enunciado n. 5 do Encontro 

de Juízes dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso). O prazo 

para impugnar é de 5 (cinco) dias, a partir do término do prazo para 

apresentação da defesa. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000613-13.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

MANOELINA TEIXEIRA CHAVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADER FRANCISCO DEI RICARDI OAB - MT12994/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TONY ATACADO E DISTRIBUIDORA DE SECOS E MOLHADOS LTDA 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 

1000613-13.2018.8.11.0059. REQUERENTE: MANOELINA TEIXEIRA 

CHAVES REQUERIDO: TONY ATACADO E DISTRIBUIDORA DE SECOS E 

MOLHADOS LTDA MANOELINA TEIXEIRA CHAVES ME ajuizou ação 

declaratória de desconstituição de débito cumulada com repetição de 

indébito, indenização por danos morais e pedido de antecipação de tutela 

em face de TONY COMERCIO DE TABACOS LTDA, ambos qualificados 

nos autos. Aduz a parte autora que no dia 30.09.2016 efetuou uma 

compra na requerida no valor de R$980,00 (novecentos e oitenta reais), 

parcelada em dois boletos com a mesma data de vencimento, qual seja, 

15.11.2016 e que foram devidamente pagos pela requerente. Contudo, 

mesmo diante do pagamento do débito, teve seu nome inscrito no cadastro 

dos maus pagadores pela requerida. Assim, requereu liminarmente a 

suspensão da inscrição de seu nome perante os órgãos de proteção ao 

crédito (SPC e SERASA), sob pena de multa diária. É o breve relato. 

Decido. No que dispõe o art. 300 do CPC/2015, 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. Ou 

seja, extrai-se do referido dispositivo que o julgador tem que se convencer 

de que o direito é provável para conceder a tutela provisória, como 

também há necessidade da urgência, pois a demora poderá comprometer 

a realização imediata ou futura do direito. In casu, tenho que o pedido 

liminar merece prosperar, eis que traz aos autos documentos que 

demonstram a probabilidade do direito deduzido, especialmente porque, a 

priori, comprovou o pagamento da dívida que foi levada a registro nos 

órgãos de proteção ao crédito. O perigo de dano é evidente, tanto é pela 

possibilidade de cobrança, em tese, indevida, quanto pelos prejuízos 

econômicos causados pela inscrição negativa no nome da parte 

reclamante, que ficará privada de realizar transações comerciais. Por 

outro lado, não vislumbro na antecipação do provimento jurisdicional 

almejado, o perigo de irreversibilidade, tanto sob o aspecto jurídico quanto 

sob o aspecto fático, pois que nos termos do art. 296, do CPC, a tutela 

antecipada pode ser a qualquer tempo revogada ou modificada, surgindo 

novos fatos que assim autorizem, procedendo-se novamente ao protesto. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1030631/7/2018 Página 559 de 610



Ante o exposto, com amparo no art. 300 do CPC/2015, DEFIRO o pedido de 

tutela de urgência, determinando aos órgãos de proteção ao crédito, a 

exclusão do nome da parte Requerente dos seus bancos de dados, tão 

somente em relação aos débitos oriundos da parte requerida TONY 

COMERCIO DE TABACOS LTDA, no prazo de 10 (dez) dias. Outrossim, 

determino, ainda, a intimação da parte Requerida para que se abstenha, 

até decisão final nestes autos ou ulterior deliberação deste Juízo, de 

reenviar o nome da Requerente para quaisquer bancos de dados em 

razão do débito discutido nestes autos. Para o caso de não cumprimento 

da determinação por parte da parte Requerida, imponho a multa diária de 

R$ 100,00 (cem reais). Ao mesmo tempo, designo audiência de conciliação 

para o dia 10.09.2018, às 16h30 (horário oficial de Mato Grosso). Caso 

não haja acordo, a parte requerida tem o prazo de 5 (cinco) dias, a contar 

da audiência, para apresentar contestação, sob pena julgamento do feito 

no estado em que se encontra (Enunciado n. 11 da Súmula da Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso e Enunciado n. 5 do Encontro 

de Juízes dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso). O prazo 

para impugnar é de 5 (cinco) dias, a partir do término do prazo para 

apresentação da defesa. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000071-92.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO PERPETUO SOCORRO SOARES SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO DA SILVA MACHADO OAB - MT0017908A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1000071-92.2018.8.11.0059. REQUERENTE: MARIA DO PERPETUO 

SOCORRO SOARES SOUSA REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT 

TELECOMUNICAÇÕES S.A, MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO SOARES 

SOUSA ajuizou ação declaratória de inexistência de débito e relação 

contratual, danos morais e pedido de tutela antecipada em face de CLARO 

TV, ambos qualificados nos autos. Após regular trâmite processual, 

verifica-se que as partes entabularam acordo (id 13330340). Vieram-me 

os autos conclusos. É o relato. Decido. Tendo em vista que a ação versa 

sobre direitos disponíveis e que as cláusulas aparentam regularidade, 

HOMOLOGO o acordo entabulado para que surta os efeitos jurídicos e, 

nos termos do art. 487, inc. III, alínea “b” do NCPC, extingo o processo com 

resolução do mérito. Sem custas e honorários (artigos 54 e 55 da Lei n. 

9.099/95). Registrada a sentença, certifique-se o trânsito em julgado e, 

após, arquivem-se os autos, com as cautelas legais. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000071-92.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO PERPETUO SOCORRO SOARES SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO DA SILVA MACHADO OAB - MT0017908A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1000071-92.2018.8.11.0059. REQUERENTE: MARIA DO PERPETUO 

SOCORRO SOARES SOUSA REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT 

TELECOMUNICAÇÕES S.A, MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO SOARES 

SOUSA ajuizou ação declaratória de inexistência de débito e relação 

contratual, danos morais e pedido de tutela antecipada em face de CLARO 

TV, ambos qualificados nos autos. Após regular trâmite processual, 

verifica-se que as partes entabularam acordo (id 13330340). Vieram-me 

os autos conclusos. É o relato. Decido. Tendo em vista que a ação versa 

sobre direitos disponíveis e que as cláusulas aparentam regularidade, 

HOMOLOGO o acordo entabulado para que surta os efeitos jurídicos e, 

nos termos do art. 487, inc. III, alínea “b” do NCPC, extingo o processo com 

resolução do mérito. Sem custas e honorários (artigos 54 e 55 da Lei n. 

9.099/95). Registrada a sentença, certifique-se o trânsito em julgado e, 

após, arquivem-se os autos, com as cautelas legais. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010087-25.2014.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

GENECI APARECIDA DO PRADO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARMANDO MARTINS DA SILVA NETO OAB - MT17974/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

REDE CEMAT/GRUPO ENERGISA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 

8010087-25.2014.8.11.0059. REQUERENTE: GENECI APARECIDA DO 

PRADO SILVA REQUERIDO: REDE CEMAT/GRUPO ENERGISA Tendo em 

vista a tempestividade certificada nos autos, nos termos do art. 43 da Lei 

n. 9.099/95 e Enunciado 166 do FONAJE, recebo o recurso apresentado 

nos efeitos devolutivo e suspensivo. Intime-se a parte apelada para 

contrarrazões recursais. Decorrido o prazo acima, remetam-se os autos à 

Turma Recursal competente para julgamento. Às providências. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010002-39.2014.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS XAVIER FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS XAVIER FILHO OAB - MT14543/B (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 DE PORTO ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 

8010002-39.2014.8.11.0059. REQUERENTE: ANTONIO CARLOS XAVIER 

FILHO REQUERIDO: OI MÓVEL S/A Considerando o retorno dos autos da 

Turma Recursal, intime-se o demandante para, no prazo de 5(cinco) dias, 

dar andamento ao feito. Decorrido o lapso temporal acima e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas necessárias. Intime-se. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000111-11.2017.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

M. N. BAZI - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA GOMES DE MORAES OAB - MT0021078A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GUIBSON MACHADO DE SOUSA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 

1000111-11.2017.8.11.0059. EXEQUENTE: M. N. BAZI - ME EXECUTADO: 

GUIBSON MACHADO DE SOUSA Quanto ao teor da certidão retro, 

manifeste-se a parte exequente no prazo de 05 (cinco) dias, 

especialmente quanto ao endereço atualizado do executado. Intime-se. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010041-36.2014.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA MARIA DA SILVA DEUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARMANDO MARTINS DA SILVA NETO OAB - MT17974/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 

8010041-36.2014.8.11.0059. REQUERENTE: APARECIDA MARIA DA SILVA 

DEUS REQUERIDO: OI MOVEL SA Tendo em vista a tempestividade 

certificada nos autos, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95 e 

Enunciado 166 do FONAJE, recebo o recurso apresentado nos efeitos 

devolutivo e suspensivo. Intime-se a parte apelada para contrarrazões 

recursais. Após, remetam-se os autos à Turma Recursal competente para 

julgamento. Às providências. Cumpra-se.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000441-71.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

GERTRUDES HASSE SOARES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUESON DOS SANTOS CASTRO OAB - GO29515 (ADVOGADO)

KERLY JOANA CARBONERA OAB - GO29987 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 1000441-71.2018.8.11.0059. 

AUTOR: GERTRUDES HASSE SOARES RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL RELATÓRIO Trata-se de ação para concessão de 

benefício previdenciário, proposta por Gertrudes Hasse Soares em face 

do Instituto Nacional do Seguro Social. Antes de ser recebida a petição 

inicial, a autora manifestou-se nos autos, pugnando pela extinção do feito, 

aduzindo ter sido a ação proposta nesta Comarca de forma equivocada. É 

O RELATÓRIO. DECIDO. Não havendo óbice quanto ao pleito, defiro o 

pedido formulado pela parte autora. Sendo assim, HOMOLOGO a 

desistência da ação e EXTINGO o processo, sem resolução do mérito, nos 

termos do artigo 485, VIII do Código de Processo Civil. Sem custas e sem 

honorários. Com o trânsito em julgado, arquive-se. P.R.I.

Intimação Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000558-62.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEI OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

MARIA APARECIDA SILVA DA CRUZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Juízo da Comarca de Porto Alegre do Norte (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 1000558-62.2018.8.11.0059. 

REQUERENTE: MARIA APARECIDA SILVA DA CRUZ, SIDNEI OLIVEIRA DA 

SILVA REQUERIDO: JUÍZO DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE 

Aqui se tem pedido de homologação de acordo, proposto por MARIA 

APARECIDA DA CRUZ e SIDNEI OLIVEIRA DA SILVA, em favor da criança 

NICOLAS HENRIQUE OLIVEIRA DA SILVA. A guarda do infante ficará com 

o genitor pelo prazo de 01 (um) ano, senhor Sidnei, podendo a genitora 

visitar a criança aos finais de semana e férias do mês de julho e final de 

ano. Ficou consignado, ainda, que o genitor dispensa a prestação de 

alimentos e divisão de despesas extraordinárias do infante com a genitora. 

Desnecessária a oitiva do Ministério Público, eis que este consta como 

autor do pedido. É o sucinto relatório. Fundamento e Decido. Não havendo 

óbice quanto ao pleito inicial, tenho que é caso de deferimento do pedido. 

Ante o exposto, por estar o acordo formal e materialmente perfeito, 

HOMOLOGO por sentença, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, e, em consequência, RESOLVO O MÉRITO DO PRESENTE 

PROCESSO, nos termos do artigo 487, III, “b” do Código de Processo Civil. 

Certificado o trânsito em julgado, encaminhem-se os presentes autos ao 

arquivo com as baixas e anotações de estilo. Sem custas, uma vez que as 

partes fazem jus aos benefícios da gratuidade da justiça. Ciência ao 

Ministério Público. P.R.I.C. Porto Alegre do Norte/MT, 12 de julho de 2018.

Intimação Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000558-62.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEI OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

MARIA APARECIDA SILVA DA CRUZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Juízo da Comarca de Porto Alegre do Norte (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 1000558-62.2018.8.11.0059. 

REQUERENTE: MARIA APARECIDA SILVA DA CRUZ, SIDNEI OLIVEIRA DA 

SILVA REQUERIDO: JUÍZO DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE 

Aqui se tem pedido de homologação de acordo, proposto por MARIA 

APARECIDA DA CRUZ e SIDNEI OLIVEIRA DA SILVA, em favor da criança 

NICOLAS HENRIQUE OLIVEIRA DA SILVA. A guarda do infante ficará com 

o genitor pelo prazo de 01 (um) ano, senhor Sidnei, podendo a genitora 

visitar a criança aos finais de semana e férias do mês de julho e final de 

ano. Ficou consignado, ainda, que o genitor dispensa a prestação de 

alimentos e divisão de despesas extraordinárias do infante com a genitora. 

Desnecessária a oitiva do Ministério Público, eis que este consta como 

autor do pedido. É o sucinto relatório. Fundamento e Decido. Não havendo 

óbice quanto ao pleito inicial, tenho que é caso de deferimento do pedido. 

Ante o exposto, por estar o acordo formal e materialmente perfeito, 

HOMOLOGO por sentença, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, e, em consequência, RESOLVO O MÉRITO DO PRESENTE 

PROCESSO, nos termos do artigo 487, III, “b” do Código de Processo Civil. 

Certificado o trânsito em julgado, encaminhem-se os presentes autos ao 

arquivo com as baixas e anotações de estilo. Sem custas, uma vez que as 

partes fazem jus aos benefícios da gratuidade da justiça. Ciência ao 

Ministério Público. P.R.I.C. Porto Alegre do Norte/MT, 12 de julho de 2018.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000474-61.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA SANTOS NETA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JODACY GASPAR DANTAS OAB - MT0010993A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000474-61.2018.8.11.0059. 

REQUERENTE: TEREZINHA SANTOS NETA REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Trata-se de ação para reconhecimento 

de união estável, cumulada com ação para concessão de pensão por 

morte. A autora aduziu ter vivido em regime de união estável com Idalêncio 

Carneiro da Silva, tendo o enlace perdurado do ano de 1986 até o advento 

do óbito do instituidor do benefício, ocorrido em 2014. Ressai da exordial 

que a requerente teria pleiteado administrativamente a concessão de 

pensão por morte, contudo, seu pleito teria sido indeferido sob arguição de 

“Falta da qualidade de dependente.”. Diante de tais asserções, a 

requerente pugnou pela concessão de tutela de evidência, a fim de que o 

benefício seja imediatamente concedido pela ré. Tangente ao mérito, 

postulou pela procedência da demanda, confirmando-se, assim, a tutela 

pretendida. É o breve relato. Decido. Preliminarmente, considerando a 

condição econômico-financeira da parte autora declarada na petição 

inicial, defiro os benefícios da gratuidade judiciária, nos moldes do artigo 

99 e seguintes do Código de Processo Civil. Em prosseguimento, tangente 

ao pleito de concessão de tutela de evidência, formulado com arrimo no 

artigo 311, inciso, do CPC, constata-se que não merece ser acolhido. Isso 

porque, no caso em exame, não se verifica a presença do “abuso do 

direito de defesa ou manifesto propósito protelatório da parte” à que alude 

o indigitado diploma legal. Desse modo, sem maiores digressões, INDEFIRO 

A TUTELA DE EVIDÊNCIA pretendida pela requerente. De outro norte, 

esclareço que deixo de designar audiência preliminar de que trata o artigo 

334 do Código de Processo Civil porque, em feitos que tem por objeto 

aposentadoria, o réu, autarquia federal, não concilia-se e nem transaciona 

e, por ser assim, eventual designação de audiência apenas representaria 

mais morosidade no andamento processual, ferindo, portanto, um direito 

do autor na condição de idoso. Cite-se a autarquia ré para que, no prazo 

de 30 (trinta) dias, apresente contestação. Após, volvam-me conclusos. 

Porto Alegre do Norte/MT, 19 de julho de 2018.

Intimação Classe: CNJ-126 EMBARGOS À ADJUDICAÇÃO

Processo Número: 1000383-68.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:
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JOSE ARLINDO RODRIGUES DA FONSECA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA COLLODETE DO NASCIMENTO AGUIAR OAB - MT0007006S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON LUIZ ZANELLA (EMBARGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 1000383-68.2018.8.11.0059. 

EMBARGANTE: JOSE ARLINDO RODRIGUES DA FONSECA EMBARGADO: 

NELSON LUIZ ZANELLA Aqui se tem embargos à execução, opostos por 

ARLINDO JOSÉ RODROGUES DA FONSECA em face de NELSON LUIZ 

ZANELLA. O objeto da presente demanda é opor-se à execução de título 

extrajudicial de código 58376, a qual tramita de forma virtual junto ao 

sistema Apolo, perante esta Vara Judicial. Impende frisar que a citação da 

embargante naqueles autos ocorreu em 1º de fevereiro de 2016, com a 

juntada do mandado ao autos em 03 de fevereiro de 2016. Assim, não é 

necessário fazer um esforço hercúleo para constatar que estes 

embargos estão intempestivos, especialmente porque a presente demanda 

foi apresentada apenas neste ano de 2018 e pretende discutir questões 

que deveria compor Embargos ao tempo da citação. Destarte, com arrimo 

no artigo 918, inciso I, do Código de Processo Civil, rejeito liminarmente os 

presentes embargos, extinguindo o feito sem resolução de mérito, nos 

termos do artigo 485, inciso X, do CPC. Transitada em julgado, arquive-se 

este feito, na condição de findo, mediante adoção das formalidades e 

anotações de praxe. Porto Alegre do Norte/MT, 29 de junho de 2018.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000467-69.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

JODACY GASPAR DANTAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELTON SCHWINGEL OAB - GO0031314A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 1000467-69.2018.8.11.0059. 

EXEQUENTE: JODACY GASPAR DANTAS EXECUTADO: ESTADO DE 

MATO GROSSO Preliminarmente, defiro o recolhimento das custas ao final 

do trâmite da ação pelo exequente. Em prosseguimento, nos termos do 

artigo 535 do Código de Processo Civil, tem o executado o prazo de 30 

(trinta) dias para, se quiser, nos próprios autos, impugnar o cumprimento 

da sentença pretendido pela parte autora. Efetive-se a intimação ora 

determinada mediante a remessa dos autos. Oportunamente, tornem os 

autos conclusos. Porto Alegre do Norte/MT, 18 de julho de 2018.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000524-87.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ROGER DOS SANTOS LOPES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELTON SCHWINGEL OAB - GO0031314A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 1000524-87.2018.8.11.0059. 

EXEQUENTE: ROGER DOS SANTOS LOPES EXECUTADO: ESTADO DE 

MATO GROSSO Preliminarmente, defiro o recolhimento das custas ao final 

do trâmite da ação pelo exequente. Em prosseguimento, nos termos do 

artigo 535 do Código de Processo Civil, tem o executado o prazo de 30 

(trinta) dias para, se quiser, nos próprios autos, impugnar o cumprimento 

da sentença pretendido pela parte autora. Efetive-se a intimação ora 

determinada mediante a remessa dos autos. Oportunamente, tornem os 

autos conclusos. Porto Alegre do Norte/MT, 18 de julho de 2018.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000584-60.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR0008123S (ADVOGADO)

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA OAB - MT21589/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CIVAL VERISSIMO DE ALMEIDA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 1000584-60.2018.8.11.0059. 

AUTOR: BANCO DO BRASIL S.A RÉU: CIVAL VERISSIMO DE ALMEIDA 

Nos termos dos artigos 320 e 321 do NCPC, determino a intimação da parte 

autora, por intermédio do advogado para, no prazo de 15(quinze) dias, 

emendar a inicial a fim de comprovar o recolhimento das custas 

processuais, sob pena de ser cancelada a distribuição do feito (art. 99, § 

2º e art. 290, ambos do NCPC). Decorrido o lapso temporal acima, 

retornem conclusos. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000182-76.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLI, TREVIZAN & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKELINE DE SOUSA E SILVA OAB - MT21104/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL DO NASCIMENTO VIEIRA ARAUJO (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE 2ª VARA DE PORTO ALEGRE DO NORTE AV. 

RUA 16, QUADRA 20, S/N, LOTEAMENTO SANTOS DUMONT, PORTO 

ALEGRE DO NORTE - MT - CEP: 78655-000 - TELEFONE: (66) 35691216 

1000182-76.2018.8.11.0059 DANIELLI, TREVIZAN & CIA LTDA - ME 

MANOEL DO NASCIMENTO VIEIRA ARAUJO IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO Impulsiono o presente feito com a finalidade de abrir vistas ao 

Procurador do requerente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, efetue um 

depósito identificado com o número do processo referente a condução 

dos oficiais de justiça até o endereço dos requeridos OU SEJA ZONA 43. 

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. Porto Alegre do Norte, 30 de julho de 2018. Assinado 

Digitalmente JONATHAS COSTA GUIMARAES Gestor de Secretaria

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 49779 Nr: 5433-68.2013.811.0059

 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: Anivaldo Lemes Toledo, Imarir Santos Toledo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Raul Machado de Mendonça, Doraci Machado 

de Mendonça

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mário Takatsuka - OAB:43.638 - 

SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora para que, querendo, 

apresente impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 73925 Nr: 5197-14.2016.811.0059

 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: Maria Aparecida da Silva Queiroz, RQM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Romário José Chaves Queiroz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKELINE SOUSA E SILVA 

CONDÃO MILHOMEM - OAB:21104/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLOVIS BARROS MARQUES - 

OAB:3579

 Considerando o pedido devidamente justificado da parte ré, redesigno a 

audiência para o dia 06 de setembro de 2018, às 12h00min (horário oficial 

de Mato Grosso).
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Intimem-se as partes por meio de seus patronos.

Na oportunidade, intime-se o requerido para se manifestar, no prazo de 15 

(quinze)dias, sobre a petição e documentos apresentados pela parte 

autora (ref. 37).

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 47765 Nr: 4046-52.2012.811.0059

 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: MdNRdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APM, KAdSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WUEINER CRUZEIRO ASSIS 

VILELA - OAB:18969

 Processo nº 4046-52.2012.811.0059 (Código: 47765)

Considerando que expediente será diferenciado em 22/06/2018, 

consoante Portaria n. 629/2018-PRES, redesigno a solenidade outrora 

agendada para o dia 03 de agosto de 2018, às 15h00min, horário oficial do 

Estado de Mato Grosso.

Intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos, acerca da nova 

data designada.

Outrossim, remetam-se os autos à Defensoria Pública desta Comarca para 

ciência e manifestação quanto ao laudo apresentado.

Porto Alegre do Norte/MT, 30 de maio de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 46387 Nr: 2194-56.2013.811.0059

 AÇÃO: Justificação->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Wanderley Sudário Esteves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joarisse Vilela da Silva, Nubia Vilela da Silva, 

LEANDRO VILELA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valter da Silva Costa - 

OAB:9704-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 2194-56.2013.811.0049 (Código: 46387)

Trata-se de cumprimento de sentença proposto por José Wanderley 

Sudário Esteves em face de Joarisse Vilela e outros.

Encaminhem-se os autos ao Cartório Distribuidor com a finalidade de 

retificação do tipo de ação, devendo constar como cumprimento de 

sentença.

Por conseguinte, expeça-se nova certidão de crédito, para os fins 

previstos no artigo 828 do Código de Processo Civil, conforme requerido 

pelo exequente.

Após, expeça-se nova carta precatória com a finalidade de citação dos 

executados, nos endereços indicados na petição de folhas 132/133, 

podendo o Oficial de Justiça utilizar-se das prerrogativas do artigo 252 e 

seguintes do Código de Processo Civil.

Cumpra-se.

Porto Alegre do Norte/MT, 27 de julho de 2018.

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

Juiz em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 66397 Nr: 1877-53.2016.811.0059

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RNR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VCdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA YUMI OSAKI - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valter da Silva Costa - 

OAB:9704-A MT

 Impulsiono os autos a fim de intimar o advogado da parte requerida para 

fazer a retirada da certidão de credito posta na ref:92.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 71376 Nr: 4091-17.2016.811.0059

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: PGSC, JPSdCB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MPB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA YUMI OSAKI - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pedro Ricardo Gomes 

Pimenta - OAB:20.613-A - MT

 Impulsiono os autos a fim de intimar o advogado da parte requerida para 

fazer a retirada de certidão de credito posta na ref:100

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 14849 Nr: 1303-74.2009.811.0059

 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 Itaú BBA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carmo Aparecido Vidotti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:4482/MT, Marcelo Mucci Loureiro de Melo - OAB:144880/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Derson Jales Costa Sales - 

OAB:3977

 IMPULSIONO OS AUTOS A FIM DE INTIMAR A PARTE REQUERIDA PARA 

PAGAR O DEBITO POSTO NAS FLS.149/151, no prazo de 15 (quinze) 

dias. Consigne-se que, não ocorrendo o pagamento no referido prazo, o 

débito será acrescido de multa de dez por cento e, também de honorários 

advocatícios que fixo em dez por cento.

Citação

Citação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000583-75.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

L. S. D. S. (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

W. A. M. (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE PORTO ALEGRE DO NORTE 2ª VARA DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE AV. RUA 16, QUADRA 20, S/N, LOTEAMENTO 

SANTOS DUMONT, PORTO ALEGRE DO NORTE - MT - CEP: 78655-000 - 

TELEFONE: (66) 35691216 EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: 30 DIAS AUTOS 

Nº 1000583-75.2018.8.11.0059 ESPÉCIE: [Alimentos] PARTE AUTORA: 

Nome: LAURICE SILVA DOS SANTOS Endereço: Avenida Cuiabá, 445, 

Buriti, PORTO ALEGRE DO NORTE - MT - CEP: 78655-000 CITANDO(A): 

Nome: WEDERSON AZEVEDO MELO Endereço: desconhecido VALOR DA 

CAUSA: R$ 5.724,00 FINALIDADE: CITAÇÃO DO(A) REQUERIDO(A), acima 

indicada, atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação 

que lhe é proposta, consoante resumo das alegações constantes da 

petição inicial e do despacho judicial abaixo transcritos, bem como sua 

INTIMAÇÃO para a audiência designada, conforme dados abaixo, 

acompanhada(s) de advogado(s) ou defensor público, PODENDO, SE 

ASSIM O QUISER, NELA OFERECER DEFESA ESCRITA OU ORAL, bem 

como sua INTIMAÇÃO acerca da decisão que DEFERIU os alimentos 

provisórios. Valor dos Alimentos Provisórios: R$286,20 (duzentos e 

oitenta e seis reais e vinte centavos) a serem pagos pelo réu até ulterior 

deliberação judicial. RESUMO DA INICIAL: Trata-se de ação de cobrança 

de alimentos, proposta por Laurice Silva dos Santos, em favor de 

Wanderson Junior Silva dos Santos Azevedo, em face de Wederson 

Azevedo Melo. DESPACHO: Trata-se de ação de cobrança de alimentos, 

proposta por Laurice Silva dos Santos, em favor de Wanderson Junior 

Silva dos Santos Azevedo, em face de Wederson Azevedo Melo. De 

proêmio, defiro à parte autora os benefícios da justiça gratuita, com 

fundamento no artigo 1º, §§2º e 3º da Lei 5478/1968, que são expressos 

em exigir apenas simples declaração de hipossuficiência econômica para 

obter esse benefício, ficando advertida a autora de que, caso venha a 

ficar demonstrada condição financeira diversa, poderá arcar com a multa 

de que trata a lei de alimentos. Em prosseguimento, verifica-se que a parte 

autora pediu que os alimentos provisórios fossem fixados no importe de 

50% do salário mínimo nacional, que perfaz o montante de R$ 487,00 

(quatrocentos e oitenta e sete reais). Tendo em vista que os alimentos são 

fixados em conformidade com a condição econômica do alimentante, 

conforme disposição do Código Civil, artigo 1.694, §1º, e ainda não 

existindo essa prova inequívoca nos autos, fixo os alimentos provisórios 
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em 30% do salário mínimo, que importa em R$286,20 (duzentos e oitenta e 

seis reais e vinte centavos) a serem pagos pelo réu até ulterior 

deliberação judicial. Em tempo, considerando que a parte requerente 

afirmou desconhecer o paradeiro do requerido, aduzindo ter efetuado 

busca através do Sistema Infoseg e não obtido êxito, deverá a Secretaria 

Judicial expedir o necessário para citar a parte requerida por edital, nos 

termos do artigo 257, II, do Código de Processo Civil, com o prazo de 30 

(trinta) dias. Decorrido sem manifestação o prazo para resposta, nomeio, 

desde já, como advogado dativo Tiago Ferreira de Morais – OAB/MT 

22588/O, para o patrocínio da defesa do demandado, o qual deverá ser 

intimado, via telefone ou mesmo no balcão da Secretaria Judicial, para 

manifestar aceitação do encargo e, em caso de afirmativo, deverá 

apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias. Apresentada resposta, 

remetam-se os autos ao Ministério Público para manifestação em 30 

(trinta) dias. Após, volvam-me os autos conclusos. , 30 de julho de 2018 

Assinado Digitalmente JONATHAS COSTA GUIMARAES Gestor de 

Secretaria

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000441-71.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

GERTRUDES HASSE SOARES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUESON DOS SANTOS CASTRO OAB - GO29515 (ADVOGADO)

KERLY JOANA CARBONERA OAB - GO29987 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 1000441-71.2018.8.11.0059. 

AUTOR: GERTRUDES HASSE SOARES RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL RELATÓRIO Trata-se de ação para concessão de 

benefício previdenciário, proposta por Gertrudes Hasse Soares em face 

do Instituto Nacional do Seguro Social. Antes de ser recebida a petição 

inicial, a autora manifestou-se nos autos, pugnando pela extinção do feito, 

aduzindo ter sido a ação proposta nesta Comarca de forma equivocada. É 

O RELATÓRIO. DECIDO. Não havendo óbice quanto ao pleito, defiro o 

pedido formulado pela parte autora. Sendo assim, HOMOLOGO a 

desistência da ação e EXTINGO o processo, sem resolução do mérito, nos 

termos do artigo 485, VIII do Código de Processo Civil. Sem custas e sem 

honorários. Com o trânsito em julgado, arquive-se. P.R.I.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 60406 Nr: 3498-22.2015.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudineto Santana da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mário Sergio dos Santos 

Ferreira Junior - OAB:12622 MT

 INTIMO a defesa do réu CLAUDINETO SANTANA DA SILVA, por 

intermédio de seu advogado constituído, Dr. Mário Sérgio dos Santos 

Ferreira Junior - OAB/MT nº 12622 para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresentar as alegações finais defensivas.

Comarca de Porto dos Gaúchos

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 43248 Nr: 1985-37.2018.811.0019

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Terezinha Dias Amorim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Letícia Jamariqueli Castilho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Deyvid Neves Delbom - 

OAB:17788/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, defiro a liminar, para a desocupação do imóvel em 15 dias, nos 

termos do art. 59, §1º, IX, da Lei de Locação, sob pena de despejo. Antes 

disso, intime-se a parte autora para prestar caução, no valor equivalente a 

três meses de aluguel.Não sendo prestada caução, voltem os autos 

conclusos para revogar a liminar concedida.Prestada a caução, 

expeça-se o mandado de intimação para desocupação, no prazo de 15 

dias úteis, ou para, no mesmo prazo, providenciar a purgação da mora 

através de advogado.A purgação da mora e deverá ser feita mediante 

depósito dos débitos apontados na inicial e mais eventuais aluguéis que 

vencerem no curso da lide, além das custas e de honorários que arbitro 

em 10% do valor do débito. Conste do mandado também que o prazo para 

desocupar voluntariamente o imóvel ou purgar a mora será computado 

incluindo os dias não úteis, uma vez se trata de prazo material, incidindo 

na exceção prevista no art. 219, parágrafo único, do NCPC.Se não ocorrer 

a purgação da mora, pelo mesmo mandado, promova-se o despejo do 

locatário. A autora deverá fornecer os meios para o despejo, se 

necessário.Ainda, cite(m)-se o(s) réu(s) para contestar o feito no prazo 

de 15 dias úteis. A citação e intimação do(a) locatário(a) para 

desocupação deverão ser feitas no mesmo ato.A ausência de 

contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática 

apresentada na petição inicial. Tratando-se de processo eletrônico, em 

prestígio às regras fundamentais dos artigos 4º e 6º do NCPC fica vedado 

o exercício da faculdade prevista no artigo 340 do NCPC.Cientifiquem-se 

sublocatários, se houver (art. 59, § 2º, da Lei 8245, de 1991) e citem-se 

os fiadores, se o autor requereu.Deixo para momento oportuno a análise 

da conveniência da audiência de conciliação (NCPC, art.139, VI), tendo em 

vista que a demanda está sujeita a rito especial.Intimem-seÀs 

providencias.

Comarca de São Félix do Araguaia

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 15/2018-CNPar

 A Doutora Janaína Cristina de Almeida , MMª Juíza Substituta e Diretora do 

Foro da Comarca de São Félix do Araguaia, Estado de Mato Grosso, e uso 

de suas atribuições, no uso de suas atribuições legais,

 RESOLVE:

RETIFICAR a Portaria n. 012/2018-CNpar, que designou o servidor Caymmi 

Sousa e Silva, Analista Judiciário, matrícula 32670, para exercer em 

comissão o cargo de Gestor Judiciário Substituto da segunda Vara, em 

virtude do afastamento do titular, onde se lê" 30.07.18 a 13.08.2018", 

leia-se "31.07.2018 a 13.08.2018".

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

São Félix do Araguaia, 30 de julho de 2018

Janaína Cristina de Almeida

Juíza Substituta e Diretora do Foro

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 41816 Nr: 2227-41.2014.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leusina de Souza Arruda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Carlos Ferreira - 

OAB:19.515-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.
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Considerando manifestação da parte autora às fls. 115/116, pleiteando a 

redesignação da presente oralidade, haja vista ser o causídico, em outro 

feito com sessão designada para o dia 30 de agosto de 2018 nesta 

Comarca. Assim sendo, visando um único deslocamento e, tendo em 

conta, pois, residir no Município de Barra do Garças/MT, 600 km de 

distante deste, necessário se faz o deferimento.

 Com isso, REDESIGNO a presente oralidade para o dia 30 de agosto de 

2018, às 17h00min. (Horário Oficial do Estado), devendo o Sr. Gestor 

realizar as intimações que se fizerem necessárias.

 Intimem-se.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Às providências

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 132259 Nr: 2090-25.2015.811.0017

 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: Businessincorp Empreendimentos e Participações LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Orlando Gomes de Melo, Vulgo Piranha, Geova 

de Tal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emílio Nage Haddad Coutinho - 

OAB:10.337 - MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, e em atenção ao provimento n° 

56/2007-CGJ, IMPULSIONO o feito ao setor de matéria de imprensa com a 

finalidade de intimar a parte autora para que providencie o recolhimento da 

diligência do Oficial de Justiça, devendo a respectiva guia de pagamento 

ser extraída do sítio do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissaowww.tjmt.jus.br), e 

juntada aos autos com respectivo comprovante de pagamento, no prazo 

de 05 (cinco) dias, a fim de que se efetive o cumprimento do Mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 43061 Nr: 276-75.2015.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Daniela Pereira Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Janssen-Cilag Farmaceutica LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Genilson Brayner - 

OAB:19179-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intimem-se as partes para especificarem as provas que desejam produzir, 

justificando-as; ou se são pelo julgamento antecipado da lide, no prazo de 

05 (cinco) dias, sob pena de preclusão.

Após, tornem os autos conclusos.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 19664 Nr: 552-82.2010.811.0017

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de São Félix do Araguaia-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Pereira Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Afonso Sueki Miyamoto - 

OAB:

 Vistos.

Ante o lapso temporal transcorrido (mais de três anos da última 

manifestação nos autos), intime-se a parte exequente pessoalmente para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar se tem interesse no feito e/ou 

requerer o que entender de direito, sob pena de extinção do processo 

sem julgamento de mérito, nos termos do §1° do artigo 485 do CPC.

 Ultrapassado o prazo sem manifestação, certifique e tornem os autos 

conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 34116 Nr: 133-91.2012.811.0017

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Leoni Flack Stanke Comércio e 

Representação-ME, Maria Leoni Flack Stank

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, e em atenção ao provimento n° 

56/2007-CGJ, IMPULSIONO o feito ao setor de matéria de imprensa com a 

finalidade de intimar a parte autora para que providencie o recolhimento da 

diligência do Oficial de Justiça, devendo a respectiva guia de pagamento 

ser extraída do sítio do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissaowww.tjmt.jus.br), e 

juntada aos autos com respectivo comprovante de pagamento, no prazo 

de 05 (cinco) dias, a fim de que se efetive o cumprimento do Mandado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 142706 Nr: 542-57.2018.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jurandir Fernandes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Karla Guimarães dos Reis - 

OAB:OAB/GO 48952

 Vistos, etc.

Cumprindo orientação do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e da 

Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso, com relação à 11ª Etapa 

da Justiça pela Paz em casa, a ocorrer de 20 a 24 de agosto do presente 

ano, período que deverá se destinar a realização de audiências referentes 

à violência doméstica e familiar, REDESIGNO a presente oralidade para o 

dia 24 de agosto de 2018, às 09h10min. (Horário Oficial do Estado de Mato 

Grosso), devendo o Sr. Gestor expedir as intimações que se fizerem 

necessárias, em caráter de urgência, ante a proximidade da audiência de 

Instrução.

 Ciência ao MPE e a Defesa.

 Intimem-se.

Às providências.

Cumpra-se, com URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 132406 Nr: 2161-27.2015.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Kleiton Jorge Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Acácio Alves Souza - 

OAB:14724

 Vistos, etc.

Analisando a defesa apresentada pelo Réu (fls. 50/51), constato que não 

foram arguidas preliminares e/ou exceções e, ainda, não se encontram 

presentes nenhuma das hipóteses de absolvição sumária estampada no 

artigo 397 do Código de Processo Penal, portanto, mantenho o 

recebimento da denúncia nos termos em que apresentada e dou 

prosseguimento a presente ação penal.

 Ademais, cumprindo orientação do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e 

da Corregedoria – Geral da Justiça de Mato Grosso, com relação à 11ª 

Etapa da Justiça pela Paz em casa, a ocorrer de 20 a 24 de agosto do 

presente ano, bem como na forma do artigo 399 ss. do Código de 

Processo Penal, DESIGNO audiência de Instrução para o dia 24 de agosto 

de 2018, às 13h00min. (Horário Oficial do Estado de Mato Grosso), 

devendo o Sr. Gestor expedir as intimações que se fizerem necessárias, 

em caráter de urgência, ante a proximidade da oralidade.

 Convém registrar, as provas serão produzidas numa só audiência, 

podendo ser indeferidas as provas consideradas irrelevantes, 
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impertinentes ou protelatórias. Além disso, se houver, os esclarecimentos 

de peritos dependerão de prévio requerimento das partes.

Intimem-se. realizando e expedindo o necessário, inclusive Carta 

Precatória para oitiva de testemunha residente fora da Comarca, se 

houver.

Ciência ao MPE e a Defesa.

Cumpra-se, com URGÊNCIA. Às providências, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 141719 Nr: 3511-79.2017.811.0017

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UPL DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE INSUMOS 

AGROPECUÁRIOS S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEFEND PRODUTOS E SERVIÇOS 

AGROPECUÁRIOS LTDA, LUIZ ZANINI NETO, Arnaldo de Oliveira, MAGDA 

ANTUNES FARIA ZANINI, LUCIANA VIEIRA DE CAMARGO OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Ercílio de Oliveira - 

OAB:27141

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao provimento n° 56/2007-CGJ, impulsiono os autos ao 

setor de matéria de imprensa com a finalidade de intimar a parte autora 

para que providencie o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, 

devendo a respectiva guia de pagamento ser extraída do sítio do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br -> Diligência) e 

juntada aos autos com respectivo comprovante de pagamento, no prazo 

de 05 (cinco) dias, a fim de que se efetive o cumprimento da missiva.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 145115 Nr: 1947-31.2018.811.0017

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geraldo Paulo Nardelli Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Joaquim Bueno Trindade - 

OAB:OAB/SP 81.762

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, e em atenção ao provimento n° 

56/2007-CGJ, IMPULSIONO o feito ao setor de matéria de imprensa com a 

finalidade de intimar a parte autora para que providencie o recolhimento da 

diligência do Oficial de Justiça, devendo a respectiva guia de pagamento 

ser extraída do sítio do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissaowww.tjmt.jus.br), e 

juntada aos autos com respectivo comprovante de pagamento, no prazo 

de 05 (cinco) dias, a fim de que se efetive o cumprimento do Mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 145000 Nr: 1883-21.2018.811.0017

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Solida Fomento Merantil Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Saraiva Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINALDO TOME JORGE 

PARREIRAS - OAB:22490

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, e em atenção ao provimento n° 

56/2007-CGJ, IMPULSIONO o feito ao setor de matéria de imprensa com a 

finalidade de intimar a parte autora para que providencie o recolhimento da 

diligência do Oficial de Justiça, devendo a respectiva guia de pagamento 

ser extraída do sítio do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissaowww.tjmt.jus.br), e 

juntada aos autos com respectivo comprovante de pagamento, no prazo 

de 05 (cinco) dias, a fim de que se efetive o cumprimento do Mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 142527 Nr: 445-57.2018.811.0017

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Franz Halder Ferreira Jacintho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo R. Góes Nicoladelli - 

OAB:17.980/A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, e em atenção ao provimento n° 

56/2007-CGJ, IMPULSIONO o feito ao setor de matéria de imprensa com a 

finalidade de intimar a parte autora para que providencie o recolhimento da 

diligência do Oficial de Justiça, devendo a respectiva guia de pagamento 

ser extraída do sítio do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissaowww.tjmt.jus.br), e 

juntada aos autos com respectivo comprovante de pagamento, no prazo 

de 05 (cinco) dias, a fim de que se efetive o cumprimento do Mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 141505 Nr: 3395-73.2017.811.0017

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. R. da Costa e Cia Ltda - MT, Antônio Pereira 

de Freitas Neto, Outros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A, Sérvio Túlio de Barcelos - OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, e em atenção ao provimento n° 

56/2007-CGJ, IMPULSIONO o feito ao setor de matéria de imprensa com a 

finalidade de intimar a parte autora para que providencie o recolhimento da 

diligência do Oficial de Justiça, devendo a respectiva guia de pagamento 

ser extraída do sítio do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissaowww.tjmt.jus.br), e 

juntada aos autos com respectivo comprovante de pagamento, no prazo 

de 05 (cinco) dias, a fim de que se efetive o cumprimento do Mandado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 134169 Nr: 916-44.2016.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dimafe Agropecuária Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rogério Marcio Menezes Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Afonso Sueki Miyamoto - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Acácio Alves Souza - 

OAB:14724, Márcio Castilho de Moraes - OAB:24310/A

 Em atenção à decisão de fl. 495, IMPULSIONO o feito ao setor de matéria 

para imprensa com o fim de intimar as partes para especificarem as 

provas que desejam produzir; ou se são pelo julgamento antecipado da 

lide, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de preclusão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 36556 Nr: 479-08.2013.811.0017

 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: Herberto Edson Machado Stefani, Teresinha Marlene 

Scheufler Stefani

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Miro Jesse, Milton Vogel, Onilto Lagares de 

Faria, Marcia Johne Vogel, Orácio Ribeiro da Silva, Marcilon de Tal, Rubens 

Roni Bubans, Adãozinho de Tal, Gilvan de Tal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Scheufler Stefani - 

OAB:57.529-RS, Roger da Silva Corrêa - OAB:41.454

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880

 IMPULSIONO o feito para INTIMAR a parte autora para se manifestar, 

requerendo o que entender de direito, ante o teor da certidão do oficial de 

justiça à fl. 47.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 21058 Nr: 1962-78.2010.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Hélio Fernandes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Henrique Lopes - 

OAB:28134/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para condenar o 

Requerido a conceder o benefício previdenciário de aposentadoria rural 

por idade ao autor HELIO FERNANDES DA SILVA, em consequência, julgo 

extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso 

I, do Código de Processo Civil. Para isso: CONDENO o Requerido Instituto 

Nacional do Seguro Social a conceder o benefício de aposentadoria rural 

por idade a autora, no valor de 01 (um) salário mínimo vigente, inclusive 

13º (décimo terceiro) salário, a contar da data da distribuição da ação, 

consoante o disposto no RE n.º 631.240/MG, que estabelece que, nesta 

hipótese, deverá ser considerada como data de entrada do requerimento 

administrativo a data do início da ação, para todos os efeitos legais. Tendo 

em vista a verossimilhança dada pelas próprias razões da sentença e o 

perigo da demora consistente no nítido caráter alimentar do benefício, 

CONCEDO TUTELA ANTECIPADA para o fim específico de DETERMINAR ao 

INSS que implante o benefício ora concedido, IMEDIATAMENTE, 

independentemente do trânsito em julgado, juntando nos autos 

comprovante do cumprimento de referido comando.Ainda, quanto às 

prestações vencidas desde então, serão devidos: correção monetária a 

partir do vencimento de cada parcela, aplicando-se os índices legais de 

correção e juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao mês, conforme art. 

1º-F da Lei nº 9.494/1997(obedecendo a lei antes e depois de 10.09.1997 

para fins de cálculo).ISENTA a autarquia requerida do pagamento das 

custas judiciais, de acordo com o art. 3º, inc. I da Lei Estadual nº 7.603/01. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se.Transitado em julgado, em nada sendo 

requerido, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de 

praxe.Cumpra-se. Expeça-se o necessário.São Félix do Araguaia/MT, 

30/07/2018. Janaína Cristina de Almeida Juíza Substituta

Comarca de Porto Esperidião

Vara Única

Edital

EDITAL DE CITAÇÃO.PRAZO 15 DIAS.Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): 

ALEXANDRO GONÇALVES PEREIRA, Cpf: 03433183180, Filiação: Tereza 

Ferreira Soares e Sebastião Gonçalves Pereira, data de nascimento: 

14/07/1988, brasileiro(a), natural de Araputanga-MT, solteiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido.FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) 

RÉU(S) acima qualificado(s), para responder à acusação, por escrito, no 

prazo de 10 (dez) dias. 2. Na resposta, o acusado poderá argüir 

preliminares e alegar tudo que interesse à sua defesa, oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolas 

testemunhas, até o máximo de 08 (oito), qualificando-as e requerendo sua 

intimação, quando necessário.Resumo da Inicial: O Ministério Público 

Estadual move uma ação penal contra a Denunciado(a): Alexandro 

Gonçalves Pereira Filiação: , brasileiro(a), , Endereço: Atualmente em lugar 

incerto e não sabido, incurso no artigo 306, caput, da Lei 9.503/1997, 

processo em trâmite neste r. juízo.Despacho: Processo nº 

14-13.2014.811.0098Código nº 53426Autor: Ministério Público 

EstadualRéu: Alexandro Gonçalves PereiraVISTOS, ETC.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 Alexandro Gonçalves Pereira, na forma em que foi proposta.Nos 

termos do artigo 396 do CPP, cite-se o acusado entregando-lhe, inclusive, 

cópia da proposta de suspensão condicional do processo de fls. 43/45, 

para responder a ação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, que será 

contado a partir do efetivo cumprimento do mandado.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, o que 

deverá ser certificado, dada à inexistência de atuação da Defensoria 

Pública na Comarca, desde já, nomeio para oferecê-la e patrocinar a 

defesa do acusado, o douto causídico Dr. Anderson Rogério Grahl, que 

terá vista dos autos, pelo prazo de 10 (dez) dias, para tal 

finalidade.Apresentada a defesa, ouça-se o representante do Ministério 

Público, sobre as preliminares e documentos apresentados, no prazo de 

05 (cinco) dias.Defiro o requerimento ministerial de fls. 43/45, no que tange 

ao item II.Após, volte-me conclusos para designação de 

audiência.Notifique-se o Ministério Público. Intimem-se.Cumpra-se.Porto 

Esperidião-MT, 01 de julho de 2014.Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior 

Juiz Substituto.E, para que chegue ao conhecimento de todos e que 

ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital 

que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, 

FATIMA ADRIELLY SILVA FREITAS, digitei.Porto Esperidião, 01 de 

setembro de 2017.Joel Soares Viana Junior.Gestor(a) Judiciário(a).Aut. 

Provimento. 52/2007-CGJ

 

EDITAL DE CITAÇÃO.PRAZO 15 DIAS.Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): 

GILMAR AMORIM DA SILVA, Cpf: 04220081178, Rg: 24592650, Filiação: 

Maria Francisca da Silva Amorim e Pedro Alves da Silva, data de 

nascimento: 14/04/1994, brasileiro(a), natural de Jauru-MT, solteiro(a), 

serviços gerais. atualmente em local incerto e não sabido.FINALIDADE: 

CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para responder à acusação, 

por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na resposta, o acusado poderá 

argüir preliminares e alegar tudo que interesse à sua defesa, oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolas 

testemunhas, até o máximo de 08 (oito), qualificando-as e requerendo sua 

intimação, quando necessário.Resumo da Inicial: O Ministério Público 

Estadual move ação penal contra o denunciado, GILMAR AMORIM DA 

SILVA, brasileiro, endereço: Atualmente em lugar incerto e não sabido, 

incurso no art. 14 da Lei n. 10.826/2003, processo em trâmite nesse 

r.juízo.Despacho: Processo nº 478-37.2014.811.0098Código nº 

53937Autor: Ministério Público EstadualRéu: Gilmar Amorim SilvaVISTOS 

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 Gilmar Amorim Silva, na 

forma em que foi proposta.Nos termos do artigo 396 do CPP, cite-se o 

acusado para responder a ação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, 

que será contado a partir do efetivo cumprimento do mandado.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, o que 

deverá ser certificado, dada à inexistência de atuação da Defensoria 

Pública na Comarca, desde já, nomeio para oferecê-la e patrocinar a 

defesa do acusado, o douto causídico Dr. Anderson Rogério Grahl, que 

terá vista dos autos, pelo prazo de 10 (dez) dias, para tal 

finalidade.Apresentada a defesa, ouça-se o representante do Ministério 

Público, sobre as preliminares e documentos apresentados, no prazo de 

05 (cinco) dias.No mais, defiro os requerimentos ministeriais de fls. 

40 /41 .Após ,  vo l te -me conc lusos  pa ra  des ignação  de 

audiência.Notifique-se o Ministério Público. Intimem-se.Cumpra-se.Porto 

Esperidião-MT, 30 de setembro de 2014.Antonio Carlos Pereira de Sousa 

Junior Juiz Substituto.E, para que chegue ao conhecimento de todos e que 

ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital 

que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, 

FATIMA ADRIELLY SILVA FREITAS, digitei.Porto Esperidião, 05 de 

setembro de 2017.Joel  Soares Viana Jun ior .Gestor (a ) 

Judiciário(a).Autorizado art. 1.686/CNGC

 

EDITAL DE CITAÇÃO.PRAZO 15 DIAS.Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): 

FABIAN ROMAN RAMOS, Rg: 7825308, Filiação: Ândido Roman Pires e 

Francisco Ramos Rodrigues, data de nascimento: 19/11/1986, 

brasileiro(a), natural de Bolívia-BO, solteiro(a), serviços gerais. atualmente 

em local incerto e não sabido.FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima 

qualificado(s), para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 

(dez) dias. 2. Na resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar 

tudo que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, 

especificar as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 

08 (oito), qualificando-as e requerendo sua intimação, quando 
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necessário.Resumo da Inicial: O Ministério Público ofereceu denuncia com 

fundamento no Art 129, § 1º , I do Cógigo Penal , inciso I , da Lei nº 

11.340/06 conforme consta os autos que o réu ofendeu a integridade 

física de sua companheira causando lesão grave conforme consta no 

exame de corpo de delito de fls.83/86.Despacho: PROCESSO/CÓD. Nº 

57320 Vistos, etc.Ante o teor da cota ministerial de fls. 106, cite-se o 

denunciado FABIAN ROMAN RAMOS por edital para responder à 

acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 

396-A do CPP, incluído pela Lei 11.719/08.Decorrido in albis o referido 

prazo, e após certificada a não apresentação de defesa, verifico que 

essas circunstâncias ensejam a suspensão do processo e do curso do 

prazo prescricional, nos termos do Art. 366 do Código de Processo 

Penal.Destarte, com fundamento no sobredito art. 366 do Código de 

Processo Penal e verificadas pelo Gestor Judicial a situação acima 

descrita, à míngua de nova conclusão, determino a SUSPENSÃO DO 

PROCESSO E DO CURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL pelo prazo de 12 

(doze) anos, devendo-se aguardar o feito no arquivo provisório, com as 

baixas necessárias.Porto Esperidião/MT, 27 de novembro de 2017.Jean 

Garcia de Freitas BezerraJuiz 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, ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA CORREIA, 

digitei.Porto Esperidião, 15 de dezembro de 2017.Joel Soares Viana 

Junior.Gestor(a) Judiciário(a).Autorizado art. 1.686/CNGC

 

EDITAL DE CITAÇÃO.PRAZO 30 DIAS.Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): 

FRANCISCO CEBALHO, Cpf: 49621769191, Rg: 469854, Filiação: Justina 

Cebalho e André Cebalho, data de nascimento: 04/04/1920, brasileiro(a), 

natural de Porto Esperidião-MT, casado(a). atualmente em local incerto e 

não sabido.Citando(s): CITANDO(S): REQUERIDOS AUSENTES, INCERTOS, 

DESCONHECIDOS E EVENTUAIS INTERESSADOS.FINALIDADE: CITAÇÃO 

dos réus ausentes, incertos, desconhecidos e eventuais interessados, na 

forma do art. 942 do CPC, dos termos da ação de usucapião do imóvel 

adiante descrito e caracterizado, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da 

expiração do prazo deste edital, apresentarem resposta, caso queiram, 

sob pena de serem considerados como verdadeiros os fatos afirmados 

pelo requerente. Resumo da Inicial: Trata-se de Ação de Usucapião 

proposta por SEBASTIÃO DE CAMPOS E AMÉLIA BASTISTA em face de 

FRANCISCO CEBALHO, brasileiro, residente e domiciliado em lugar incerto 

e não sabido, sendo que o imóvel da presente ação está localizado: LOTE 

URBANO, DE N. 03 da Quadra n. 28, com aréa de 474,00 m², município de 

P o r t o  E s p e r i d i ã o - M T . D e s p a c h o / D e c i s ã o :  P r o c e s s o  n ° 

968-54.2017.811.0011Cód. 61091Citem-se pessoalmente aqueles em cujo 

nome estiver registrado o imóvel usucapiendo, bem como todos os 

confinantes conhecidos do referido imóvel.Por edital, com o prazo de 30 

(trinta) dias (NCPC, art. 257, III), citem-se os réus, os confrontantes e os 

eventuais interessados ausentes, incertos e desconhecidos.Por via 

postal, intimem-se, para manifestar interesse na causa, os representantes 

da fazenda Pública da União, do Estado e do Município.Dê-se vista dos 

autos para o Ministério Público.Intime-seCumpra-se.Porto Esperidião-MT, 

19 de setembro de 2017.Edna Ederli CoutinhoJuíza de Direito em 

Substituição Legal.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, 

FATIMA ADRIELLY SILVA FREITAS, digitei.Porto Esperidião, 04 de outubro 

de 2017.Joel Soares Viana Junior.Gestor(a) Judiciário(a).Autorizado art. 

1.205/CNGC

 

EDITAL DE CITAÇÃO.PRAZO 15 DIAS.Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): 

JULIO VALDECIR GONÇALO, Filiação: Eraldina Mariana Gonçalves e 

Alfredo Dias Gonçalves, data de nascimento: 10/12/1972, brasileiro(a), 

natural de Cascavél-PR, casado(a), autônomo, Telefone 65 9949 0428. 

atualmente em local incerto e não sabido.FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) 

RÉU(S) acima qualificado(s), para responder à acusação, por escrito, no 

prazo de 10 (dez) dias. 2. Na resposta, o acusado poderá argüir 

preliminares e alegar tudo que interesse à sua defesa, oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolas 

testemunhas, até o máximo de 08 (oito), qualificando-as e requerendo sua 

intimação, quando necessário.Resumo da Inicial: O Ministério Público do 

Estado do Mato Grosso-MT ofereceu denúncia pelos fatos descritos nos 

autos do inquerito policial por ter o réu ameaçado por meio de gestos a 

causar grave e injusto aos policiais e ter investido contra a guarnição 

como incurso das disposições do artigo 147 do Código Penal .Despacho: 

PROCESSO/CÓD. Nº 55639 Vistos, etc.Ante o teor da cota ministerial de fl. 

53/53-vº, cite-se o denunciado JULIO VALDECIR GONÇALO por edital para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos 

do art. 396-A do CPP, incluído pela Lei 11.719/08.Decorrido in albis o 

referido prazo, e após certificada a não apresentação de defesa, verifico 

que essas circunstâncias ensejam a suspensão do processo e do curso 

do prazo prescricional, nos termos do Art. 366 do Código de Processo 

Penal.Destarte, com fundamento no sobredito art. 366 do Código de 

Processo Penal e verificadas pelo Gestor Judicial a situação acima 

descrita, à míngua de nova conclusão, determino a SUSPENSÃO DO 

PROCESSO E DO CURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL pelo prazo de 03 

(três) anos, devendo-se aguardar o feito no arquivo provisório, com as 

baixas necessárias.Porto Esperidião/MT, 16 de novembro de 2017.Jean 

Garcia de Freitas BezerraJuiz 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, ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA CORREIA, 

digitei.Porto Esperidião, 18 de dezembro de 2017.Joel Soares Viana 

Junior.Gestor(a) Judiciário(a).Autorizado art. 971/CNGC

 

EDITAL DE CITAÇÃO.PRAZO 15 DIAS.Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): 

ALESSANDRO APARECIDO ANDRADE, Cpf: 03140039166, Rg: 21022607, 

Filiação: Vandete Carmo Cebalho e Adriano José Andrade, data de 

nascimento: 12/10/1989, natural de Porto Esperidião-MT, solteiro(a), 

pecuarista, Telefone (65) 9 9945-8480. atualmente em local incerto e não 

sabido.FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.Resumo 

da Inicial: O Ministério Público ofereceu denúncia com fundamento no 

incluso Inquérito Policial nº 144/2015/DPJCPE, onde consta no incluso IP , 

que no dia 21 de dezembro de 2015 com consciência e vontade o Réu 

conduziu o veículo automotor Caminhonete, com capacidade automotora 

alterada em razão da influência de álcool.Despacho: PROCESSO/CÓD. Nº 

57698 Vistos, etc.Não sendo incumbência do Poder Judiciário diligenciar 

endereço de partes ou testemunhas, apenas em situações 

excepcionalíssimas, adequadamente comprovadas, poderia ser utilizado o 

aparato judicial para tal intento, cabendo à parte autora apontar o 

endereço do acusado.Na toada da cota ministerial de fl. 48-48v, cite-se o 

denunciado ALESSANDRO APARECIDO ANDRADE por edital para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos 

do art. 396-A do CPP, incluído pela Lei 11.719/08.Decorrido in albis o 

referido prazo, e após certificada a não apresentação de defesa, verifico 

que essas circunstâncias ensejam a suspensão do processo e do curso 

do prazo prescricional, nos termos do Art. 366 do Código de Processo 

Penal.Destarte, com fundamento no sobredito Art. 366 do Código de 

Processo Penal e verificadas pelo Gestor Judicial a situação acima 

descrita, à míngua de nova conclusão, determino a SUSPENSÃO DO 

PROCESSO E O CURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL pelo prazo de 8 (oito) 

anos, devendo-se aguardar o feito no arquivo provisório, com as baixas 

necessárias.Cumpra-se.Porto Esperidião/MT, 28 de novembro de 

2017.Jean Garcia de Freitas BezerraJuiz 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, ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA CORREIA, 

digitei.Porto Esperidião, 15 de dezembro de 2017.Joel Soares Viana 

Junior.Gestor(a) Judiciário(a).Autorizado art. 1.686/CNGC

 

EDITAL DE CITAÇÃO.PRAZO 15 DIAS.Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): 

DOUGLAS RODRIGUES MIRANDA, Rg: 2324371-6, Filiação: Otavio 

Rodrigues Miranda e Lazara Miranda Nogueira, brasileiro(a), solteiro(a), 

eletrecista de autos, Telefone 65 99330240. 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1030631/7/2018 Página 568 de 610



da Inicial: O Ministério Público do Estado do Mato Grosso-MT ofereceu 

denúncia pelos fatos descritos nos autos do inquerito policial por ter o réu 

agido em conjunto com outras pessoas obtendo vantagem ilícita , ao 

induzir as vítimas, em continuidade delitiva a erro mediante meio 

fraudulento.Despacho: PROCESSO/CÓD. Nº 57909 Vistos, etc.Ante o teor 

da cota ministerial de fls. 150/151, cite-se o denunciado DOUGLAS 

RODRIGUES MIRANDA por edital para responder à acusação, por escrito, 

no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 396-A do CPP, incluído pela 

Lei 11.719/08.Decorrido in albis o referido prazo, e após certificada a não 

apresentação de defesa, verifico que essas circunstâncias ensejam a 

suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, nos termos do 

Art. 366 do Código de Processo Penal.Destarte, com fundamento no 

sobredito art. 366 do Código de Processo Penal e verificadas pelo Gestor 

Judicial a situação acima descrita, à míngua de nova conclusão, determino 

a SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO CURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL 

pelo prazo de 08 (oito) anos, devendo-se aguardar o feito no arquivo 

provisório, com as baixas necessárias.Passo à análise do pedido de 

decretação da prisão preventiva do referido acusado formulado pelo 

Ministério Público.Todavia, a tentativa frustrada de citação do acusado, 

por si só, não permite afirmar sua intenção de se furtar à aplicação da lei 

penal. A corroborar o exposto acima, insta transcrever o entendimento do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso:"HABEAS CORPUS PREVENTIVO" – 

SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE FURTO SIMPLES, POR DUAS VEZES – 

1. NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALICIA – REJEIÇÃO – ACUSADO 

DENUNCIADO EM LOCAL INCERTO OU NÃO SABIDO, E 

TENTATIVASEXTRAJUDICIAIS FRUSTRADAS DA SUA LOCALIZAÇÃO – 2. 

ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS PARA O DECRETO DA PRISÃO 

CAUTELAR – OCORRÊNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL VERIFICADO – 

AUTOMATICIDADE DA CUSTÓDIA COMO MEDIDA DECORRENTE DA 

APLICAÇÃO DO ART. 366 DO CPP SIMPLESMENTE PORQUE NÃO 

LOCALIZADO O PACIENTE. – EXPEDIÇÃO DE SALVO CONDUTO. WRIT 

CONHECIDO E ORDEM PACIALMENTE CONCEDIDA PARA, TÃO SOMENTE, 

REVOGAR A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE, EM DISSONÂNCIA COM 

O PARECER MINISTERIAL. 1. Considerando que a citação por edital 

decorreu do fato de estar o paciente em local incerto e não sabido, desde 

a fase inquisitiva e, naquele momento da decisão pela citação via edital, 

realizadas as diligências necessárias para tentar localizar o paciente, não 

se obteve êxito, não há que se falar em nulidade do procedimento. 2. Fica 

evidenciada a carência de fundamento para o decreto da prisão 

preventiva, se não possui embasamento em fato concreto porventura 

existente nos autos que recomendasse a custódia com demonstração do 

efetivo risco que o paciente supostamente ofereceria à aplicação da Lei 

Penal, senão pelo simples fato de não ter sido localizado, o que por si só 

não justifica a medida extrema. (HC 135468/2014, DES. RONDON BASSIL 

DOWER FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 04/11/2014, 

Publicado no DJE 07/11/2014).Posto isso, ausentes os motivos 

ensejadores da custódia cautelar, INDEFIRO o pedido do Ministério Público 

pela decretação da prisão preventiva do acusado.Porto Esperidião/MT, 22 

de novembro de 2017.Jean Garcia de Freitas BezerraJuiz 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, ANTONIO MARCOS DE 

OLIVEIRA CORREIA, digitei.Porto Esperidião, 18 de dezembro de 2017.Joel 

Soares Viana Junior.Gestor(a) Judiciário(a).Autorizado art. 1.686/CNGC

 

EDITAL DE CITAÇÃO.PRAZO 15 DIAS.Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): 

BRUNO GOMES DE CAMPOS, Cpf: 69649499172, Rg: 1458902-8, Filiação: 

Elizete Gomes de Campos e Onofre Claro de Campos Filho, data de 

nascimento: 03/02/1985, brasileiro(a), natural de Cáceres-MT, solteiro(a), 

frentista, Telefone 65 9624-4561. atualmente em local incerto e não 

sabido.FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.Resumo 

da Inicial: O Ministério Público ofereceu denúncia contra o Réu pela prática 

do fato delituoso, que com consciência e vontade , subtraiu para si ou 

para outrem um aparelho celulara sendo como incurso na sanção do artigo 

155, Caput, do Código Penal conforme a denúncia.Despacho: 

PROCESSO/CÓD. Nº 56181 Vistos, etc.Não sendo incumbência do Poder 

Judiciário diligenciar endereço de partes ou testemunhas, apenas em 

situações excepcionalíssimas, adequadamente comprovadas, poderia ser 

utilizado o aparato judicial para tal intento, cabendo à parte autora apontar 

o endereço do acusado.Na toada da cota ministerial de fl. 75/75-vº, cite-se 

o denunciado BRUNO GOMES DE CAMPOS por edital para responder à 

acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 

396-A do CPP, incluído pela Lei 11.719/08.Decorrido in albis o referido 

prazo, e após certificada a não apresentação de defesa, verifico que 

essas circunstâncias ensejam a suspensão do processo e do curso do 

prazo prescricional, nos termos do Art. 366 do Código de Processo 

Penal.Destarte, com fundamento no sobredito Art. 366 do Código de 

Processo Penal e verificadas pelo Gestor Judicial a situação acima 

descrita, à míngua de nova conclusão, determino a SUSPENSÃO DO 

PROCESSO E O CURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL pelo prazo de 8 (oito) 

anos, devendo-se aguardar o feito no arquivo provisório, com as baixas 

necessárias.Cumpra-se.Porto Esperidião/MT, 27 de novembro de 

2017.Jean Garcia de Freitas BezerraJuiz 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, ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA CORREIA, 

digitei.Porto Esperidião, 15 de dezembro de 2017.Joel Soares Viana 

Junior.Gestor(a) Judiciário(a).Autorizado art. 1.686/CNGC

 

EDITAL DE CITAÇÃO.PRAZO 15 DIAS.Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): 

RODRIGO SURUBI JOVIO, Cpf: 05798786196, Rg: 2814789-8, Filiação: 

Lizabete Surubi e Adriano Ortiz Jovio, data de nascimento: 17/06/1995, 

brasileiro(a), natural de Porto Esperdião-MT, solteiro(a), serviços gerais. 

atualmente em local incerto e não sabido.FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) 

RÉU(S) acima qualificado(s), para responder à acusação, por escrito, no 

prazo de 10 (dez) dias. 2. Na resposta, o acusado poderá argüir 

preliminares e alegar tudo que interesse à sua defesa, oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolas 

testemunhas, até o máximo de 08 (oito), qualificando-as e requerendo sua 

intimação, quando necessário.Resumo da Inicial: O Ministério Público 

ofereceu denúncia conforme Consta dos autos do inquérito Policial que, no 

dia 24 de agosto de 2014, o denunciado ofendeu intencionalmente a 

integridade corporal de sua tia Valdete Tomicha Surubi, causando lesão de 

natureza grave, incorrendo na conduta descrita no art.129. § 1º do Código 

Penal.Despacho: PROCESSO/CÓD. Nº 55202 Vistos etc.Não sendo 

incumbência do Poder Judiciário diligenciar endereço de partes ou 

testemunhas, apenas em situações excepcionalíssimas, adequadamente 

comprovadas, poderia ser utilizado o aparto judicial para tal intento, 

cabendo à parte autora apontar o endereço da parte ré, pelo que indefiro 

o pedido ministerial.Desta forma, cite-se o denunciado RODRIGO SURUBI 

JOVIO por edital para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 

(dez) dias, nos termos do art. 396-A do CPP, incluído pela Lei 

11.719/08.Decorrido in albis o referido prazo, e após certificada a não 

apresentação de defesa, verifico que essas circunstâncias ensejam a 

suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, nos termos do 

Art. 366 do Código de Processo Penal.Destarte, com fundamento no 

sobredito art. 366 do Código de Processo Penal e verificadas pelo Gestor 

Judicial a situação acima descrita, à míngua de nova conclusão, determino 

a SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO CURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL 

pelo prazo de 12 (doze) anos, devendo-se aguardar o feito no arquivo 

provisório, com as baixas necessárias.Cumpra-se.Porto Esperidião/MT, 27 

de novembro de 2017.Jean Garcia de Freitas BezerraJuiz 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, ANTONIO MARCOS DE 

OLIVEIRA CORREIA, digitei.Porto Esperidião, 15 de dezembro de 2017.Joel 

Soares Viana Junior.Gestor(a) Judiciário(a).Autorizado art. 1.686/CNGC

EDITAL DE INTIMAÇÃO.PRAZO 90 DIAS.Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): 

TATIANA CEZÁRIO ROMÃO, Cpf: 03555796186, Rg: 214737811, Filiação: 

Francisco Romão e Adelaide Melgar Romão, data de nascimento: 

12/09/1990, brasileiro(a), natural de Porto Esperidião-MT, casado(a), do 

lar, Telefone 96612584 e atualmente em local incerto e não sabido.CELSO 

SANTANA JÚNIOR, Filiação: Joana Pereira e Celso Santana, brasileiro(a), 

solteiro(a), vaqueiro. atualmente em local incerto e não sabidoFINALIDADE: 

INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar incerto e não 

sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a seguir 

transcrita. Sentença: PROCESSO/CÓD. Nº 52146 SENTENÇAVistos, 

etc.Medida protetiva deferida por prazo indeterminado.Devidamente 

intimada para se manifestar (fl. 26), a vítima quedou-se inerte quanto à 
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necessidade de prosseguimento das medidas protetivas.Foram revogadas 

as medidas à fl. 30.Diante da desídia da vítima, que demonstra não possuir 

mais interesse pela continuidade das cautelares, e, cuidando-se de ação 

cautelar satisfativa atípica, de cunho eminentemente provisório, precário, 

excepcional, unilateral e de urgência, extingo o feito com resolução de 

mérito, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC, revogando as medidas 

anteriormente concedidas.Na toada da certidão de fl. 43, intimem-se as 

partes por edital.Ciência ao Ministério Público.P.R.I.C.Após, 

arquive-se.Porto Esperidião, 28 de novembro de 2017.Jean Garcia de 

Freitas BezerraJuiz 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, FATIMA ADRIELLY SILVA FREITAS, digitei.Porto Esperidião, 25 

de janeiro de 2018.Joel Soares Viana Junior.Gestor(a) 

Judiciário(a).Autorizado art. 1.686/CNGC

 

EDITAL DE CITAÇÃO.PRAZO 15 DIAS.Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): 

VALTAIR CECILIO DE SOUZA, Filiação: Ana Maria de Jesus e José Cecilio 

de Souza, data de nascimento: 22/08/1975, brasileiro(a), natural de 

Itabirinha-MG, solteiro(a). atualmente em local incerto e não 

sabido.FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.Resumo 

da Inicial: O Ministério Público Estadual move uma ação penal contra a 

Denunciado(a): VALTAIR CECÍLIO DE SOUZA Filiação: , brasileiro(a), , 

Endereço: Atualmente em lugar incerto e não sabido, incurso no artigo 

121, § 2º, incisos II e III, caput, do Código Penal, processo em trâmite neste 

r. Juízo.Despacho: Código n. 51587Os elementos de cognição produzidos 

demonstram, até então, a existência do crime e indícios de autoria na 

pessoa do réu preenchendo, portanto, os requisitos do art. 41 do CPP e 

não sendo o caso de se aplicar o art. 43 c/c art. 395 do mesmo diploma, 

RECEBO a denúncia ofertada em desfavor de VALTAIR CECILIO DE 

SOUZA por satisfazer os requisitos legais.Cite-se o acusado para 

responder a denúncia/queixa no prazo de 10 (dez) dias (art. 396 c/c art. 

396-A do CPP), entregando-lhe a contrafé da denúncia.Ao se proceder a 

citação do acusado, este deverá ser informado de que se não tiver 

advogado, ocorrerá a nomeação de defensor dativo, razão pela qual 

deverá declarar na mesma oportunidade se possue ou não, 

certificando-se a resposta nos autos.Ultrapassado o referido prazo, 

façam os autos conclusos.Comunique-se o recebimento da denuncia 

contra o denunciado ao Instituto de Identificação de Identificação Nacional 

de Brasília, ao Distribuidor Criminal, ao Instituto de Identificação do Estado 

e a Delegacia de origem, bem como ao Sistema Nacional de Informações 

Criminais (SINIC).Impende consignar que, de acordo com a nova redação 

do item 7.5.1 da CNGC, o juiz somente determinará a solicitação de 

informações sobre os antecedentes do acusado ou querelado aos órgãos 

competentes caso o Ministério Público, COMPROVE a impossibilidade de 

fazê-lo quando do oferecimento da denúncia, o que não se verifica no 

caso em tela, eis que a peça acusatória sequer menciona tal fato, sendo a 

atuação do juiz subsidiária a do "parquet".Cumpra-se.Porto Esperidião-MT, 

27 de março de 2013.Edna Ederli CoutinhoJuíza Substituta.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, FATIMA ADRIELLY SILVA 

FREITAS, digitei.Porto Esperidião, 14 de setembro de 2017.Joel Soares 

Viana Junior.Gestor(a) Judiciário(a).Autorizado art. 1.686/CNGC

 

EDITAL DE CITAÇÃO.PRAZO 15 DIAS.Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): 

ODILENE DE CAMPOS, Cpf: 03660657182, Rg: 1209594-0, Filiação: Micaela 

Leite Miranda e Demetrio de Campos, data de nascimento: 06/06/1979, 

brasileiro(a), natural de Porto Esperidião-MT, casado(a). atualmente em 

local incerto e não sabido.FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima 

qualificado(s), para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 

(dez) dias. 2. Na resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar 

tudo que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, 

especificar as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 

08 (oito), qualificando-as e requerendo sua intimação, quando 

necessário.Resumo da Inicial: O Ministério Público Estadual move uma 

ação penal contra a Denunciado(a): Odilene de Campos Filiação: , 

brasileiro(a), , Endereço: Atualmente em lugar incerto e não sabido, 

incurso no artigo 99, caput, e art. 102, caput, ambos da Lei Federal n. 

10.741/2003, processo em trâmite neste r. Juízo.Despacho: Processo nº 

873-63.2013.811.0098Código nº 52781Autor: Ministério Público 

EstadualRé: Odilene de CamposVISTOS, ETC.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 Odilene 

de Campos, na forma em que foi proposta.Nos termos do artigo 396 do 

CPP, cite-se a acusada para responder a ação, por escrito, no prazo de 

10 (dez) dias, que será contado a partir do efetivo cumprimento do 

mandado.Na resposta, a acusada 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), qualificando-as e requerendo sua intimação, quando 

necessário.Transcorrido o prazo legal, não apresentada resposta, o que 

deverá ser certificado, dada à inexistência de atuação da Defensoria 

Pública na Comarca, desde já, nomeio para oferecê-la e patrocinar a 

defesa do acusado, o douto causídico Dr. Fransérgio de Souza Barbeiro, 

que terá vista dos autos, pelo prazo de 10 (dez) dias, para tal 

finalidade.Apresentada a defesa, ouça-se o representante do Ministério 

Público, sobre as preliminares e documentos apresentados, no prazo de 

05 (cinco) dias.Após, volte-me conclusos para designação de 

audiência.Notifique-se o Ministério Público. Intimem-se.Cumpra-se.Porto 

Esperidião-MT, 16 de maio de 2014.Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior 

Juiz Substituto.E, para que chegue ao conhecimento de todos e que 

ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital 

que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, 

FATIMA ADRIELLY SILVA FREITAS, digitei.Porto Esperidião, 01 de 

setembro de 2017.Joel Soares Viana Junior.Gestor(a) Judiciário(a).Aut. 

Provimento. 52/2007-CGJ

 

EDITAL DE INTIMAÇÃO.PRAZO 90 DIAS.Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): 

VALDECIR RAMOS LOPES, Rg: 1204054-1, Filiação: Olavo Teixeira Lopes 

e Ana Rosa Ramos Lopes, data de nascimento: 27/07/1981, brasileiro(a), 

natural de São José dos Iv Marcos-MT, solteiro(a), pedreiro. atualmente em 

local incerto e não sabido.FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima 

qualificada, atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da r. 

sentença proferida nos autos e a seguir transcrita. Sentença: Ante o 

exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE A 

DENÚNCIA para CONDENAR VALDECIR RAMOS LOPES, já qualificado nos 

autos, às penas do art. 180, caput, do Código Penal.PASSO A DOSAR A 

PENAA pena prevista ao delito é de reclusão, de um a quatro anos e multa, 

consoante o disposto no art. 180, caput, do Código Penal.Atento ao 

princípio constitucional da individualização da pena e considerando as 

circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, observo que:a) 

culpabilidade do réu, como é sabido, compreende a reprovação social que 

o crime e o autor dos fatos merecem, em vista dos elementos concretos. 

Esta entendo que não fugiu da normalidade da conduta desta natureza;b) 

antecedentes - trata-se de tudo que ocorreu no campo penal, ao agente, 

antes da prática do fato criminoso, ou seja, sua vida pregressa em matéria 

criminal. Vislumbro que o acusado possui antecedentes imaculados;c) 

conduta social - é o papel do réu na comunidade, inserido no contexto da 

família, do trabalho, da escola, da vizinhança, dentre outros, motivo pelo 

qual além de simplesmente considerar o fator da conduta social, melhor 

seria a inserção social . Pelo que dos autos consta, há que se ressaltar, 

não há elementos capazes de auferir tal quesito;d) personalidade - 

deve-se a particular visão dos valores de um indivíduo, os seus centros 

de interesse e o seu modo de chegar ao valor predominante para o qual 

tende . Pelo que dos autos consta, vislumbro que o acusado possui 

personalidade do homem médio;e) motivos do crime - é a razão de ser de 

alguma coisa, a causa ou o fundamento de sua existência, podendo ser 

utilizado ainda o termo com o sentido de finalidade e objetivo não são 

justificáveis . São comuns à espécie;f) circunstâncias do crime - 

relacionam-se como o "modus operandi". São os elementos que não 

compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como o 

estado de ânimo do agente, o local da ação delituosa, o tempo de sua 

duração, as condições e o modo de agir, o objeto utilizado, a atitude 

assumida pelo autor no decorrer da realização do fato, o relacionamento 

entre autor e vítima, dentre outros. No caso dos autos, tenho que não 
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houve circunstância excedente;g) o comportamento da vítima em nada 

contribuiu para a prática delituosa; h) as consequências do crime foram 

normais à espécie.Nestes termos, considerando as causas objetivas e 

subjetivas, FIXO A PENA-BASE, no patamar de 01 (um) ano de reclusão e 

10 (dez) dias-multa.Quanto à segunda fase, não vislumbro qualquer 

agravante ou atenuante.Inexistem causas de aumento ou diminuição de 

pena que possam alterar a reprimenda imposta, sendo assim, TORNO 

DEFINITIVA A PENA EM 01 (UM) ANO DE RECLUSÃO E 10 (DEZ) 

DIAS-MULTA, na ordem de 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época 

dos fatos, devidamente corrigido.Fixo o regime inicial ABERTO para 

cumprimento da pena, em atenção ao disposto no art. 33, § 2°, "c", do 

Código Penal.Diante das circunstâncias judiciais favoráveis que ora se 

opera é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva 

de direito (art. 44, do CP), pelo que torna inviável a suspensão condicional 

da pena (art. 77, do CP).Portanto substituo a pena privativa de liberdade 

por pena restritiva de direito, consistente em prestação de serviço a 

comunidade ou a entidades públicas, na forma e condições a serem 

impostas pelo Juízo das Execuções Penais (art. 44, §2º, CP).Consigno que 

o descumprimento injustificável da pena restritiva de direito acima aplicada, 

ensejará em sua revogação e o conseguinte cumprimento da pena 

privativa de liberdade pelo sentenciado (art. 44, §4º, CP).DISPOSIÇÕES 

FINAISApós o trânsito em julgado, determino a suspensão dos direitos 

políticos do condenado Valdecir Ramos Lopes enquanto durar os efeitos 

da condenação, que significa o cumprimento integral, inclusive de 

eventuais penas acessórias, que não se confundem com a perda dos 

direitos políticos (CF, art. 15, inc. III).Expeçam-se os ofícios aos órgãos de 

registros na forma de costume, inclusive ao Tribunal Regional Eleitoral de 

Mato Grosso (art. 15, III, da Constituição Federal).Após, certificado o 

trânsito em julgado, expeça-se a Guia de Execução Penal Definitiva, 

encaminhando-a, à Vara de Execuções Penais deste Juízo.Isento do 

pagamento das custas processuais.Transitada em julgado, lance-se o 

nome no rol dos culpados.Após o trânsito em julgado para a acusação, 

venham os autos conclusos para apreciação da ocorrência da 

p r e s c r i ç ã o . F e i t o  i s s o ,  a r q u i v e - s e  n a  f o r m a  d e 

c o s t u m e . P u b l i q u e - s e . R e g i s t r e - s e . I n t i m e m - s e . C u m p r a - s e . P o r t o 

Esperidião-MT, 07 de outubro de 2015.Antonio Carlos Pereira de Souza 

JuniorJuiz 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, 

FATIMA ADRIELLY SILVA FREITAS, digitei.Porto Esperidião, 01 de 

setembro de 2017.Joel Soares Viana Junior.Gestor(a) Judiciário(a).Aut. 

Provimento. 52/2007-CGJ

 

EDITAL DE INTIMAÇÃO.PRAZO 90 DIAS.Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): 

CÍCERO RODRIGUES COSTA, Cpf: 23130131892, Rg: 39003045-4, Filiação: 

Maria Vieira Rodrigues e Sebastião Rodrigues Costa, data de nascimento: 

30/04/1941, brasileiro(a), natural de Araripe-CE, divorciado(a). atualmente 

em local incerto e não sabido.FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima 

qualificada, atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da r. 

sentença proferida nos autos e a seguir transcrita. Sentença: Ante o 

exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE A 

DENÚNCIA, para CONDENAR CÍCERO RODRIGUES COSTA, já qualificado 

nos autos, como incurso nas sanções do art. 14, caput, da Lei 

10.826/2003.PASSO A DOSAR A PENAA pena cominada à repreensão do 

delito é de reclusão de 02 (dois) a 04 (quatro) anos e multa, consoante o 

disposto no art. 14, da Lei de armas.Atento ao princípio constitucional da 

individualização da pena e considerando as circunstâncias judiciais do 

artigo 59 do Código Penal, observo que:I) a culpabilidade do réu, como é 

sabido, compreende a reprovação social que o crime e o autor dos fatos 

merecem, em vista dos elementos concretos. Esta entendo que não fugiu 

da normalidade da conduta desta natureza; II) antecedentes - trata-se de 

tudo que ocorreu no campo penal, ao agente, antes da prática do fato 

criminoso, ou seja, sua vida pregressa em matéria criminal. Vislumbro que 

o acusado possui antecedentes imaculados.III) conduta social - é o papel 

do réu na comunidade, inserido no contexto da família, do trabalho, da 

escola, da vizinhança, dentre outros, motivo pelo qual além de 

simplesmente considerar o fator da conduta social, melhor seria a 

inserção social . Pelo que dos autos consta há que se ressaltar não há 

elementos capazes de auferir tal quesito;IV) personalidade - deve-se a 

particular visão dos valores de um indivíduo, os seus centros de interesse 

e o seu modo de chegar ao valor predominante para o qual tende . Pelo 

que dos autos consta, não vislumbro qualquer personalidade desviada do 

homem médio; V) motivos do crime - é a razão de ser de alguma coisa, a 

causa ou o fundamento de sua existência, podendo ser utilizado ainda o 

termo com o sentido de finalidade e objetivo não são justificáveis . No caso 

dos autos, tenho que não houve circunstância excedente que faz com 

que o acusado mereça majoração da pena.VI) circunstâncias do crime - 

relacionam-se com o "modus operandi". São os elementos que não 

compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como o 

estado de ânimo do agente, o local da ação delituosa, o tempo de sua 

duração, as condições e o modo de agir, o objeto utilizado, a atitude 

assumida pelo autor no decorrer da realização do fato, o relacionamento 

entre autor e vítima, dentre outros. No caso dos autos é normal à 

espécie.VII) o comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática 

delituosa; VIII) as consequências do crime foram normais à 

espécie.Nestes termos, considerando as causas objetivas e subjetivas, 

FIXO A PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL, em, 02 (dois) anos de reclusão e 

10 (dez) dias-multa.Não há agravantes a serem arguidas, todavia, 

observo a presença da atenuante descrita no art. 65, inciso I, do Código 

Penal, vez que o réu ostenta mais de 70 anos de idade, contudo, deixo de 

atenuar a pena, ante a impossibilidade de minoração aquém do mínimo 

legal, em atenção ao disposto na súmula 231, do STJ.Inexistem causas de 

aumento ou diminuição de pena que possam alterar a reprimenda imposta, 

razão pela qual, TORNO DEFINITIVA A PENA EM 02 (DOIS) ANOS DE 

RECLUSÃO E 10 (DEZ) DIAS-MULTA. Fixo o dia-multa na ordem de 1/30 do 

valor do salário mínimo vigente à época do fato.O regime será o ABERTO 

para o cumprimento inicial da pena, observado o disposto no art. 33, §2°, 

"c", do Código Penal.Cabível, in casu, a substituição da pena privativa de 

liberdade por restritiva de direito, pois, o sentenciado, preenche os 

requisitos para concessão da benesse, bem como, revela-se suficiente à 

repreensão do delito.Dessa forma, considerando os aspectos objetivos e 

subjetivos já mencionados, bem como o disposto no §2°, do art. 44, do CP, 

SUBSTITUO A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE aplicada ao acusado por 

01 (UMA) RESTRITIVA DE DIREITO, consistente em PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇO A COMUNIDADE OU ENTIDADES PÚBLICAS, na forma e 

condições a ser fixadas pelo Juízo da Vara de Execução Penal E 20 

(VINTE) DIAS-MULTA.Registro que o descumprimento da pena restritiva de 

direito, acima aplicada, ensejará a revogação do benefício e a execução 

da pena privativa de liberdade pelo réu. Prejudicada a análise do 

cabimento de suspensão condicional da pena, diante da substituição da 

pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito, conforme o item 

supra (artigo 77, inciso III, do Código Penal).DISPOSIÇÕES 

FINAISTransitada em julgado a condenação, lance-se o nome do réu no rol 

dos culpados, bem como, expeça-se Guia de Execução Penal definitiva, 

encaminhando-a a Vara de Execuções Penais deste Juízo.Após o trânsito 

em julgado, determino, ainda, a suspensão dos direitos políticos do 

condenado, enquanto durarem os efeitos da condenação, o que significa 

o cumprimento integral, inclusive, de eventuais penas acessórias da 

condenação, que não se confunde com a perda dos direitos políticos 

(CF/88, art. 15, inciso III).Comunique-se ao Tribunal Regional Eleitoral e ao 

Instituto de Identificação Estadual e Federal, bem como ao Cartório 

Distribuidor desta Comarca de Porto Esperidião–MT, para as anotações 

pertinentes.Intime-se o réu pessoalmente da sentença, nos moldes do art. 

392, inciso II, do Código de Processo Penal.No mais, fixo em favor do Dr. 

José de Barros Neto, OAB/MT-8.841-B, o valor de 05 (cinco) URHs, pelo 

trabalho desempenhado nestes autos.Expeça-se certidão em favor do 

douto causídico, contendo o valor corrigido dos honorários que lhe são 

devidos para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso.Transitada em 

julgado, e, cumpridas as disposições acima, arquive-se com as anotações 

e baixas de estilo.Publique-se.Registre-se.Intime-se.Cumpra-se.Porto 

Esperidião-MT, 21 de maio de 2015.Antonio Carlos Pereira de Sousa 

JuniorJuiz 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, 

FATIMA ADRIELLY SILVA FREITAS, digitei.Porto Esperidião, 01 de 

setembro de 2017.Joel Soares Viana Junior.Gestor(a) Judiciário(a).Aut. 

Provimento. 52/2007-CGJ

 

EDITAL DE CITAÇÃO.PRAZO 15 DIAS.Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): 

VALDINEI APARECIDO DA SILVA ANDRADE, Filiação: Olindrina da Silva 

Gomes e Manoel Chavier de Andrade, brasileiro(a), natural de Fátima do 

Sul-MS. 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 
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argüir preliminares e alegar tudo que interesse à sua defesa, oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolas 

testemunhas, até o máximo de 08 (oito), qualificando-as e requerendo sua 

intimação, quando necessário.Resumo da Inicial: O Ministério Público move 

uma ação penal contra o o Denunciado (a) Valdinei Aparecido da Silva 

Andrade, Endereço: ATUALMENTE EM LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO, 

incurso no art.157, caput, do Código Penal, processo em trâmite neste 

r.juízo.Despacho: Código n. 51584Os elementos de cognição produzidos 

demonstram, até então, a existência do crime e indícios de autoria na 

pessoa do réu preenchendo, portanto, os requisitos do art. 41 do CPP e 

não sendo o caso de se aplicar o art. 43 c/c art. 395 do mesmo diploma, 

RECEBO a denúncia ofertada em desfavor de Valdinei da Silva Andrade 

por satisfazer os requisitos legais.Cite-se o acusado para responder a 

denúncia/queixa no prazo de 10 (dez) dias (art. 396 c/c art. 396-A do 

CPP), entregando-lhes a contrafé da denúncia.Ao se proceder a citação 

do acusado, este deverá ser informados de que se não tiver advogado, 

ocorrerá a nomeação de defensor dativo, razão pela qual deverão 

declarar na mesma oportunidade se possuem ou não, certificando-se a 

resposta nos autos.Ultrapassado o referido prazo, façam os autos 

conclusos.Comunique-se o recebimento da denuncia contra o denunciado 

ao Instituto de Identificação de Identificação Nacional de Brasília, ao 

Distribuidor Criminal, ao Instituto de Identificação do Estado e a Delegacia 

de origem, bem como ao Sistema Nacional de Informações Criminais 

(SINIC).Quanto à manifestação do douto Promotor de Justiça para que seja 

relaxada à prisão provisória do denunciado (fls. 49/50), consigno que a 

prisão preventiva do réu já foi revogada, conforme se verifica na decisão 

de fls. 63/67 dos autos em apenso, de código n. 51557.Cumpra-se.Porto 

Esperidião-MT, 27 de março de 2013.Edna Ederli CoutinhoJuíza 

Substituta.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, FATIMA 

ADRIELLY SILVA FREITAS, digitei.Porto Esperidião, 04 de setembro de 

2017.Joel Soares Viana Junior.Gestor(a) Judiciário(a).Autorizado art. 

1.686/CNGC

 

EDITAL DE CITAÇÃO.PRAZO 15 DIAS.Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): 

MAURO SERGIO CIPRIANO COSTA, Cpf: 59507683100, Rg: 1301140-5, 

Filiação: Maria do Socorro Costa e José Cipriano Filho, data de nascimento: 

16/05/1974, brasileiro(a), natural de Jatai-GO, solteiro(a), pescador. 

atualmente em local incerto e não sabido.FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) 

RÉU(S) acima qualificado(s), para responder à acusação, por escrito, no 

prazo de 10 (dez) dias. 2. Na resposta, o acusado poderá argüir 

preliminares e alegar tudo que interesse à sua defesa, oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolas 

testemunhas, até o máximo de 08 (oito), qualificando-as e requerendo sua 

intimação, quando necessário.Resumo da Inicial: O Ministério Público 

Estadual move uma ação penal contra a Denunciado(a): MARIO SERGIO 

CIPRIANO COSTA, Filiação: , brasileiro(a), , Endereço: Atualmente em lugar 

incerto e não sabido, incurso no artigo 147, caput, do Código Penal, por 

duas vezes, c/c art. 5º, inciso III, da Lei n. 11.340/2006 (Lei Maria da 

Penha) processo em trâmite neste r. juízo.Despacho: Código nº 

55083Vistos...Processo que trata da campanha JUSTIÇA PELA PAZ EM 

CASA.Considerando que o acusado não foi encontrado para ser citado e 

intimado pessoalmente (fl. 64 e 74), acolho o requerimento ministerial de 

fls. 77/78, determinando que seja procedida a sua citação por edital, na 

forma que preconiza o art. 361 e art. 365, ambos do CPP, para que, 

querendo, apresente resposta à acusação, no prazo de 10 (dez) dias, 

nos termos do art. 396, ‘caput’ e art. 396-A, ambos do CPP.No mais, 

postergo a análise do pedido de decretação da prisão preventiva para 

momento posterior ao decurso do prazo da citação por edital. 

Intimem-se.Cumpra-se.Porto Esperidião-MT, 16 de agosto de 2016.Lílian 

Bartolazzi LaurindoJuíza Substituta.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, FATIMA ADRIELLY SILVA FREITAS, digitei.Porto Esperidião, 01 

de setembro de 2017.Joel Soares Viana Junior.Gestor(a) Judiciário(a).Aut. 

Provimento. 52/2007-CGJ

 

EDITAL DE CITAÇÃO.PRAZO 15 DIAS.Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): 

MILKO ROBERTO ROCHA MONTERO, Rg: 3783069, Filiação: Martha 

Montero, data de nascimento: 13/09/1977, brasileiro(a), natural de 

Cochabam-BO, solteiro(a), fazendeiro. atualmente em local incerto e não 

sabido.FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.Resumo 

da Inicial: O Ministério Público do Estado do Mato Grosso-MT ofereceu 

denúncia pelos fatos descritos nos autos do inquérito policial por de estar 

o mantendo so sua guarda munição intacta , calibre 38, em desacordo com 

determinação legal ou regulamentar , como incurso no artigo 14 da Lei n.º 

10826/03.Despacho: PROCESSO/CÓD. Nº 57674 Vistos, etc.Ante o teor 

da cota ministerial de fl. 55, cite-se o denunciado MILKO ROBERTO ROCHA 

MONTERO por edital para responder à acusação, por escrito, no prazo de 

10 (dez) dias, nos termos do art. 396-A do CPP, incluído pela Lei 

11.719/08.Decorrido in albis o referido prazo, e após certificada a não 

apresentação de defesa, verifico que essas circunstâncias ensejam a 

suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, nos termos do 

Art. 366 do Código de Processo Penal.Destarte, com fundamento no 

sobredito art. 366 do Código de Processo Penal e verificadas pelo Gestor 

Judicial a

situação acima descrita, à míngua de nova conclusão, determino a 

SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO CURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL 

pelo prazo de 8 (oito) anos, devendo-se aguardar o feito no arquivo 

provisório, com as baixas necessárias.Porto Esperidião/MT, 14 de 

novembro de 2017.Jean Garcia de Freitas BezerraJuiz 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, ANTONIO MARCOS DE 

OLIVEIRA CORREIA, digitei.Porto Esperidião, 18 de dezembro de 2017.Joel 

Soares Viana Junior.Gestor(a) Judiciário(a).Autorizado art. 1.686/CNGC

 

EDITAL DE CITAÇÃO.PRAZO 20 DIAS.Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): 

APARECIDA F. CAMILO CAMPOS - ME, CNPJ: 07655310000193. 

atualmente em local incerto e não sabido.FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) 

executado(s) acima qualificado(s), atualmente em lugar incerto e não 

sabido, dos termos da ação executiva que lhe(s) é proposta, consoante 

consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 3 (três) dias, 

contados da expiração do prazo deste edital, pagar o débito abaixo 

descrito, com atualização monetária e juros, ou nomear bens à penhora 

suficientes para assegurar o total do débito, sob pena de lhe serem 

penhorados tantos bens quantos necessários forem para a satisfação da 

dívida.Dados do Débito: {Variaveis}_custasProcessuais_;R$ 

0 , 0 0 | _ v a l o r T o t a l _ ; R $  1 8 . 8 0 1 , 9 0 | _ v a l o r A t u a l i z a d o _ ; R $ 

18.801,90|_valorHonorarios_;R$ 0,00Despacho/Decisão: Processo nº 

129-39.2011.811.0098Código nº 30626Vistos.Defiro o pedido de fl. 100. 

Cite-se na forma requerida.No mais, desentranhe-se a petição de fls. 

102/106 e encaminhe-se, via malote digital, para o Juízo da Comarca de 

Matupá, tendo em vista que fora endereçada aquele r. Juízo.Expeça-se o 

necessário.Intime-se.Cumpra-se.Porto Esperidião/MT, 22 de fevereiro de 

2017.Lílian Bartolazzi LaurindoJuíza Substituta.ADVERTÊNCIA: Fica(m) 

ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, expirado o prazo deste edital 

de citação, terá(terão) o prazo de 15 (quinze) 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, ANTONIO 

MARCOS DE OLIVEIRA CORREIA, digitei.Resumo da Inicial: Trata-se da 

Ação de Execução em que a exequente é credora dos Executados pela a 

inclusa Cédula de Crédito Bancário nº A91130083-0, firmada em 

26/08/2008, ao final caracterizada , sendo dívida líquida, certa e exigível, 

no valor 18.801,90, conforme demonstrativo de cálculo anexo.Porto 

Esperidião, 17 de outubro de 2017.Joel Soares Viana Junior.Gestor(a) 

Judiciário(a).Autorizado art. 1.205/CNGC

 

EDITAL DE CITAÇÃO.PRAZO: 30 DIAS.AUTOS N.º 195-82.2012.811.0098 

– ID 50608.ESPÉCIE: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO.PARTE AUTORA: Sebastião Gilvar Bonfim.PARTE RÉ: Planeta 

Ofertas.CITANDO(A, S): Requerido(a): Planeta Ofertas, CNPJ: 

09.225.300/0001-43, brasileiro(a), Endereço: Av. Prestes Maia, Nº 241, 

Conjunto 2316, Bairro: ., Cidade: São Paulo-SP (atualmente em lugar 

incerto).DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 28/02/2012.VALOR DA 

CAUSA: R$ 25.167,86.FINALIDADE: CITAÇÃO da parte acima qualificada, 
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atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da presente ação 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, apresentar resposta, querendo, sob pena de serem 

considerados como verdadeiros os fatos articulados pela parte autora na 

peça vestibular. RESUMO DA INICIAL: SEBASTIÃO GILVAR BONFIM, 

propôs a ação de rscisão do contrato de compra e venda efetuado pela 

internet com a respectiva devolução dos valores pagos e a condenação 

de reparação de danos materiais e morais em face de PLANET OFERTAS. 

DOS FATOS: o requerente fez pedidos de alguns produtos pelo site, que 

estavam disponíveis a venda, seguro das informações obtidas pelo site o 

requerente se cadastrou e efetuou uma compra descrito na exordial, após 

a compra foi gerado o boleto no valor de R$ 167,86 (cento e sessenta e 

sete reais e oitenta e seis centavos) que poderia ser pago em qualquer 

agência bancária até o vencimento e que após o pagamento, os pedidos 

chegariam até sua residência no endereço citado, no prazo máximo de 10 

(dez) dias, passaram-se o 10 (dez) dias e não chegaram os pedidos, fez 

a solicitação novamente que foi atendido por uma pessoa da equipe e lhe 

foi dito que os produtos estavam em falta na loja, mas no site estavam 

disponíveis, porém entrou em contato novamente mas não fora atendido. 

PEDIDOS: a citação da requerida para querendo contestar a presente, sob 

pena da confissão e revelia quanto à matéria pleiteada. A declaração da 

rescisão contratual, com condenação da requerida em Danos Materiais, no 

valor de R$ 167,86 (cento e sessenta e sete reais e oitenta e seis 

centavos) e ainda dano morais pelo constrangimento e descoso no valor 

de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais). Concessão dos benefícios 

gratuitos, por ser o requerente pessoa pobre nos termos da lei. Dá-se o 

valor da causa o montante de 25.167,86 (vinte e cinco mil, cento e 

sessenta e sete reais e oitenta e seis centavos).DESPACHO: DECISÃO, 

Processo nº: 195-82/2012 (cód. 50608). Vistos em correição. 1. 

Observando que a inicial preenche os requisitos do Diploma Processual 

Civil, especificamente no que concerne aos seus artigos 282 e 283, não 

sendo caso de aplicabilidade do art. 284 do mesmo codex e não estando 

patente a falta das condições da ação e a ausência dos pressupostos 

processuais, recebo a presente dando continuidade à atividade 

jurisdicional deste juízo. 2. Proceda à citação pessoal da parte requerida - 

na forma preconizada pelo art. 221, I (correio) c/c artigos 222 e 223, todos 

do CPC - para utilizar-se, no prazo de 15 dias e se assim desejar, das 

respostas (art. 297 do CPC) cabíveis ao caso vertente, salientando que se 

não apresentar contestação serão presumidos como aceitos e 

verdadeiros (art. 285 c/c art. 319 do CPC) os fatos alegados pela parte 

autora. 3. Encerrado o prazo para as respostas, venham-me os autos 

conclusos, momento em que verificarei se ao feito em apreço serão 

aplicados os artigos 326 e/ou 327 do CPC. 4. Defiro os benefícios da 

justiça gratuita, conforme os termos do art. 4º, § 1º, da Lei 1.060/1950, 

ficando a parte declarante sujeita, caso tenha obrado maliciosamente, às 

penas previstas no referido diploma legal. 5. Cumpra-se. Porto 

Esperidião-MT, 02/04/2012. Fernando da Fonsêca Melo - Juiz Titular. Eu, 

Claudia Cristina Martins de Souza, digitei. Porto Esperidião - MT, 19 de 

março de 2015.Joel Soares Viana Junior.Escrivã(o) Judicial

 

EDITAL DE CITAÇÃO.PRAZO 15 DIAS.Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): 

JOSÉ VERONEZI, Cpf: 02582047880, Rg: 13691339, Filiação: Salvador 

Veronezi e Maria Alves da Silva Veronezi, data de nascimento: 

12/04/1962, brasileiro(a), natural de Planalto-SP, casado(a), serviços 

gerais, Telefone 65 9934 0466. atualmente em local incerto e não 

sabido.FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.Resumo 

da Inicial: O Ministério Público ofereceu denuncia com fundamento no Art 

306, da Lei 9503/1997 conforme consta os autos do Inquérito Policial que o 

réu conduzia veículo automotor sob o efeito de álcool, sendo submetido a 

teste etilômetro dando resultado positivo.Despacho: PROCESSO/CÓD. Nº 

54713 Vistos, etc.Ante o teor da cota ministerial de fl. 81, cite-se o 

denunciado JOSÉ VERONEZI por edital para responder à acusação, por 

escrito, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 396-A do CPP, 

incluído pela Lei 11.719/08.Decorrido in albis o referido prazo, e após 

certificada a não apresentação de defesa, verifico que essas 

circunstâncias ensejam a suspensão do processo e do curso do prazo 

prescricional, nos termos do Art. 366 do Código de Processo 

Penal.Destarte, com fundamento no sobredito art. 366 do Código de 

Processo Penal e verificadas pelo Gestor Judicial a situação acima 

descrita, à míngua de nova conclusão, determino a SUSPENSÃO DO 

PROCESSO E DO CURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL pelo prazo de 08 

(oito) anos, devendo-se aguardar o feito no arquivo provisório, com as 

baixas necessárias.Porto Esperidião/MT, 17 de novembro de 2017.Jean 

Garcia de Freitas BezerraJuiz 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, ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA CORREIA, 

digitei.Porto Esperidião, 15 de dezembro de 2017.Joel Soares Viana 

Junior.Gestor(a) Judiciário(a).Autorizado art. 1.686/CNGC

 

EDITAL DE CITAÇÃO.PRAZO 30 DIAS.Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): 

SIDNEY DA SILVA SILVEIRA, Cpf: 02000820190, Rg: 18874193, Filiação: 

Terezinha da Silva Silveira, data de nascimento: 17/05/1986, brasileiro(a), 

natural de Pontes e Lacerda-MT, solteiro(a), autonomo, Telefone 65 9931 

1467. atualmente em local incerto e não sabido.FINALIDADE: CITAÇÃO 

DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para responder à acusação, por 

escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na resposta, o acusado poderá 

argüir preliminares e alegar tudo que interesse à sua defesa, oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolas 

testemunhas, até o máximo de 08 (oito), qualificando-as e requerendo sua 

intimação, quando necessário.Resumo da Inicial: O Ministério Público 

Estadual move uma ação penal contra o Réu(s): SIDNEY DA SILVA 

SILVEIRA: , brasileiro(a), , Endereço: Atualmente em lugar incerto e não 

sabido, incurso no artigo 14, caput, da lei 10.826/2003, processo em 

t r â m i t e  n e s t e  r .  J u í z o . D e s p a c h o :  P r o c e s s o  n º 

594-43.2014.811.0098Código nº 54078Autor: Ministério Público 

E s t a d u a l R é u :  S i d n e y  d a  S i l v a  S i l v e i r a V I S T O S  E M 

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 Sidney da Silva Silveira, 

na forma em que foi proposta.Nos termos do artigo 396 do CPP, cite-se o 

acusado para responder a ação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, 

que será contado a partir do efetivo cumprimento do mandado.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, o que 

deverá ser certificado, intime-se a defesa técnica do acusado (fl. 20) para 

apresentar resposta à acusação, a qual terá vista dos autos, pelo prazo 

de 10 (dez) dias, para tal finalidade.Apresentada a defesa, ouça-se o 

representante do Ministério Público, sobre as preliminares e documentos 

apresentados, no prazo de 05 (cinco) dias.No mais, defiro os 

requerimentos ministeriais de fls. 43/44.Após, volte-me conclusos para 

designação de audiência.Notifique-se o Ministério Público. 

Intimem-se.Cumpra-se.Porto Esperidião-MT, 25 de agosto de 2014.Antonio 

Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz Substituto.E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, FATIMA ADRIELLY SILVA FREITAS, 

digitei.Porto Esperidião, 01 de março de 2018.Joel Soares Viana 

Junior.Gestor(a) Judiciário(a).Autorizado art. 1.686/CNGC

 

EDITAL DE CITAÇÃO.PRAZO 15 DIAS.Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): 

JAIR LEITE, Rg: 916357, Filiação: Feliciano Leite e Inacia Massai, data de 

nascimento: 04/01/1972, brasileiro(a), natural de Vila Bela da Ss 

Trindade-MT, solteiro(a), vaqueiro. atualmente em local incerto e não 

sabido.FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.Resumo 

da Inicial: O Ministério Público do Estado do Mato Grosso-MT ofereceu 

denúncia pelos fatos descritos nos autos do inquerito policial por o réu 
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dado em pagamento bem móvel consistente em 01 (Uma) motocicleta de 

marca Honda, modelo XLR 125 CC de cor vermelha , placa JZC 6328, 

Chassi 9C2JD1700YR00849, sobre qual não tinha poder de disponibilidade 

, pois pertence à pessoa de Leonardo Cebalho..Despacho: 

PROCESSO/CÓD. Nº 28965 Vistos, etc.Ante o teor da cota ministerial de fl. 

106, cite-se o denunciado JAIR LEITE por edital para responder à 

acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 

396-A do CPP, incluído pela Lei 11.719/08.Decorrido in albis o referido 

prazo, e após certificada a não apresentação de defesa, verifico que 

essas circunstâncias ensejam a suspensão do processo e do curso do 

prazo prescricional, nos termos do Art. 366 do Código de Processo 

Penal.Destarte, com fundamento no sobredito art. 366 do Código de 

Processo Penal e verificadas pelo Gestor Judicial a situação acima 

descrita, à míngua de nova conclusão, determino a SUSPENSÃO DO 

PROCESSO E DO CURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL pelo prazo de 12 

(doze) anos, devendo-se aguardar o feito no arquivo provisório, com as 

baixas necessárias.Não obstante estarem presentes a materialidade 

delitiva e os indícios de autoria recaindo sobre os implicados, inclusive 

ensejando o recebimento da denúncia, vislumbro que o delito praticado é, 

a priori, fato isolado em suas vidas.Cumpre ressaltar que desde a 

ocorrência dos fatos não se constatou a prática de nenhum outro delito 

pelo agente, aliás, verifica-se que não possui nenhuma folha de 

antecedentes criminais juntadas aos autos.De outro norte, a tentativa 

frustrada de citação, por si só, não permite afirmar a intenção de se furtar 

à aplicação da lei penal. A corroborar, insta transcrever o entendimento do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso:"HABEAS CORPUS PREVENTIVO" – 

SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE FURTO SIMPLES, POR DUAS VEZES – 

1. NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALICIA – REJEIÇÃO – ACUSADO 

DENUNCIADO EM LOCAL INCERTO OU NÃO SABIDO, E TENTATIVAS 

EXTRAJUDICIAIS FRUSTRADAS DA SUA LOCALIZAÇÃO – 2. ALEGADA 

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS PARA O DECRETO DA PRISÃO CAUTELAR 

– OCORRÊNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL VERIFICADO – 

AUTOMATICIDADE DA CUSTÓDIA COMO MEDIDA DECORRENTE DA 

APLICAÇÃO DO ART. 366 DO CPP SIMPLESMENTE PORQUE NÃO 

LOCALIZADO O PACIENTE. – EXPEDIÇÃO DE SALVO CONDUTO. WRIT 

CONHECIDO E ORDEM PACIALMENTE CONCEDIDA PARA, TÃO SOMENTE, 

REVOGAR A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE, EM DISSONÂNCIA COM 

O PARECER MINISTERIAL. 1. Considerando que a citação por edital 

decorreu do fato de estar o paciente em local incerto e não sabido, desde 

a fase inquisitiva e, naquele momento da decisão pela citação via edital, 

realizadas as diligências necessárias para tentar localizar o paciente, não 

se obteve êxito, não há que se falar em nulidade do procedimento. 2. Fica 

evidenciada a carência de fundamento para o decreto da prisão 

preventiva, se não possui embasamento em fato concreto porventura 

existente nos autos que recomendasse a custódia com demonstração do 

efetivo risco que o paciente supostamente ofereceria à aplicação da Lei 

Penal, senão pelo simples fato de não ter sido localizado, o que por si só 

não justifica a medida extrema. (HC 135468/2014, DES. RONDON BASSIL 

DOWER FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 04/11/2014, 

Publicado no DJE 07/11/2014).Posto isso, ausentes os motivos 

ensejadores da custódia cautelar, deixo de decretar a prisão preventiva 

do réu JAIR LEITE.Cadastre-se a suspensão no sistema, para que este 

seja retirado da META 2.Ciência ao Ministério Público.Porto Esperidião/MT, 

21 de novembro de 2017.Jean Garcia de Freitas BezerraJuiz 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, ANTONIO MARCOS DE 

OLIVEIRA CORREIA, digitei.Porto Esperidião, 18 de dezembro de 2017.Joel 

Soares Viana Junior.Gestor(a) Judiciário(a).Autorizado art. 1.686/CNGC

 

EDITAL DE CITAÇÃO.PRAZO 20 DIAS.Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): 

CICERO CORREA DE SOUZA, brasileiro(a), casado(a), serviço gerais. 

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 divórcio promovida por 

ELIDA MARIA NUNES CORREIA em desfavor de CÍCERO CORREIA DE 

SOUZA, processo em trâmite nesse r.juízo.Despacho/Decisão: Código 

55023VISTOS, ETC.Primeiramente, observe-se que o presente processo 

deverá tramitar sob o pálio do segredo de justiça, conforme preceitua o 

art. 155, inciso II, do CPC.Defiro o pedido de gratuidade da justiça, na 

forma do art. 4º da Lei nº 1.060/1950, pois a Lei de Assistência Judiciária 

exige apenas a declaração da parte hipossuficiente de que não possui 

condições para arcar com as custas do processo sem prejuízo de seu 

sustento ou de sua família, elemento suficiente para caracterizar a 

presunção de veracidade quanto à pobreza declarada, especialmente, 

quando ausentes nos autos indícios em sentido contrário.Na espécie, 

entendo ser impositiva a concessão da justiça gratuita ao requerente a fim 

de permitir o exercício do direito constitucional insculpido no art. 5º, inciso 

XXXV, da Lei Fundamental, consistente no livre acesso ao Poder 

Judiciário.Nessa toada:"Não existindo provas contundentes que venham a 

espancar a presunção de veracidade de hipossuficiência para a 

concessão da assistência judiciária gratuita, esta deve ser mantida em 

nome do princípio da boa-fé". (TJMT – RAI nº 97.585/2008 – 3ª Câm. Cív. – 

Rel. Des. Diocles de Figueiredo – j. 03/11/08 - unânime)."AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - GRATUIDADE DE JUSTIÇA - INDÍCIOS DE INCAPACIDADE 

FINANCEIRA DO REQUERENTE - RECURSO PROVIDO. A parte que declara 

não ter condições de arcar com as custas do processo e honorários 

advocatícios, sem prejuízo próprio ou de sua família, tem direito ao 

benefício da Justiça gratuita, nos termos do art. 4º da Lei nº 1.060/50 (...) 

Necessidade da concessão da benesse de forma a garantir o exercício do 

direito fundamental do livre acesso à justiça. Recurso provido". (TJMT – 1ª 

Câm. Cív. – RAI nº 108.087/09 – j. 12/01/10 – DJ 19/01/10).Considerando a 

imprescindibilidade de serem esgotados todos os meios convencionais de 

citação para, somente nesta hipótese, ser procedida à citação via edital 

[JTA 121/354; TFR-4.ª Turma, AC 97.356-MG], determino a expedição de 

mandado visando a citação do requerido para, querendo, contestar o 

pedido no prazo de 15 (quinze) dias, constando do mandado as 

advertências a que faz menção o art. 285 e art. 319, ambos do Código de 

Processo Civil.Intimem-se.Cumpra-se.Porto Esperidião, 22 de janeiro de 

2015.Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz Substituto.E, para que 

chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de 

costume e publicado na forma da Lei. Eu, FATIMA ADRIELLY SILVA 

FREITAS, digitei.Porto Esperidião, 14 de setembro de 2017.Joel Soares 

Viana Junior.Gestor(a) Judiciário(a).Autorizado art. 1.205/CNGC

 

EDITAL DE INTIMAÇÃO.PRAZO 90 DIAS.Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): 

MANOEL MOURA DO NASCIMENTO, Rg: Nac. em 28.06., Filiação: Pedro 

Xavier do Nascimento e Josefa Rita da Conceição, data de nascimento: 

28/06/1949, natural de Pombal-PB, lavrador. atualmente em local incerto e 

não sabido.FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da r. sentença 

proferida nos autos e a seguir transcrita. Sentença: PROCESSO/CÓD. Nº 

996SENTENÇAVistos, etc.Trata-se de ação penal instaurada em face do 

réu MANOEL MOURA DO NASCIMENTO para apuração da suposta prática 

do crime previsto no artigo 121, §2º, incisos II e IV, conforme descrito na 

peça acusatória. A denúncia foi recebida em 28.09.1984 (fl. 23).O réu foi 

citado via edital, sendo declarada sua revelia. Houve sentença de 

pronúncia em desfavor do acusado em 06/09/1991 (63/65).Instado a se 

manifestar, o Ministério Público requereu a declaração da extinção da 

punibilidade do acusado, vez que transcorreram mais de 25 (vinte e cinco) 

anos desde o último marco interruptivo da prescrição (sentença de 

pronúncia em 06/09/1991).Vieram-me os autos conclusos. 

Decido.Verifica-se a ocorrência do fenômeno da prescrição da pretensão 

punitiva estatal, a qual pode ser reconhecida a qualquer tempo e grau de 

jurisdição, senão vejamos.O crime supostamente praticado está tipificado 

no art. 121, §2º do Código de Penal, cuja pena máxima cominada é de 30 

(trinta) anos de reclusão.Desta forma, antes de transitar em julgado a 

sentença final, aplica-se o prazo prescricional de 20 (vinte) anos, previsto 

na redação do art. 109, I, do Código Penal, vez que o máximo da pena do 

crime imputado superior a 12 (doze) anos.Considerando que desde a 

sentença de pronúncia, em 06/09/1991 (fl. 63/65) já transcorreram mais de 

20 (vinte) anos, sem que houvesse suspensão do curso do prazo 

prescricional, nota-se que a ocorrência da prescrição da pretensão 

punitiva estatal.Ante o exposto, com fulcro no art. 107, inciso IV, do 

Código Penal, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE DO ACUSADO MANOEL 

MOURA DO NASCIMENTO, já qualificado, em razão da ocorrência da 

prescrição da pretensão punitiva estatal.Procedam-se as comunicações 

pertinentes, no artigo 1.453 da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso quanto à 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1030631/7/2018 Página 574 de 610



extinção da punibilidade, e retificações necessárias.Recolham-se 

eventuais mandados de prisão expedidos.P. R. I. C.Com o trânsito em 

julgado, certifique-se e arquive-se com as anotações e baixas de estilo. 

Porto Esperidião/MT, 27 de setembro de 2017.Jean Garcia de Freitas 

BezerraJuiz 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, FATIMA ADRIELLY SILVA FREITAS, digitei.Porto Esperidião, 25 de 

j ane i ro  de  2018 .Joe l  Soa res  V iana  J u n i o r . G e s t o r ( a ) 

Judiciário(a).Autorizado art. 1.686/CNGC

 

EDITAL DE INTIMAÇÃO.PRAZO 90 DIAS.Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): 

SEBASTIÃO JAVANÚ, Filiação: Félix Javanu e Conceição Salvaterra., data 

de nascimento: 25/01/1960, solteiro(a), tratorista. atualmente em local 

incerto e não sabido.FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da r. sentença 

proferida nos autos e a seguir transcrita. Sentença: PROCESSO/CÓD. Nº 

994SENTENÇAVistos, etc.Trata-se de ação penal instaurada em face do 

réu SEBASTIÃO JAVANÚ para apuração da suposta prática do crime 

previsto no artigo 121, §2º, incisos II, III e IV, conforme descrito na peça 

acusatória. A denúncia foi recebida em 04.02.1986 (fl. 21).Houve 

sentença de pronúncia em desfavor do acusado em 11/04/1986 (39/42).O 

Tribunal do Júri absolveu o acusado em 25/06/1986 (fls. 73/74), todavia tal 

julgamento anulado em 14/11/1990, visto que a Câmara Criminal deu 

provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério 

Público.Instado a se manifestar, o Ministério Público requereu a declaração 

da extinção da punibilidade do acusado, vez que transcorreram mais de 

31 (trinta e um) anos desde o último marco interruptivo da prescrição 

(sentença de pronúncia em 11/04/1986).Vieram-me os autos 

conclusos.Decido.Verifica-se a ocorrência do fenômeno da prescrição da 

pretensão punitiva estatal, a qual pode ser reconhecida a qualquer tempo 

e grau de jurisdição, senão vejamos.O crime supostamente praticado está 

tipificado no art. 121, §2º do Código de Penal, cuja pena máxima cominada 

é de 30 (trinta) anos de reclusão.Desta forma, antes de transitar em 

julgado a sentença final, aplica-se o prazo prescricional de 20 (vinte) 

anos, previsto na redação do art. 109, I, do Código Penal, vez que o 

máximo da pena do crime imputado superior a 12 (doze) 

anos.Considerando que desde a sentença de pronúncia, em 11/04/1986 

(fl. 39/42) já transcorreram mais de 20 (vinte) anos, sem que houvesse 

suspensão do curso do prazo prescricional, nota-se que a ocorrência da 

prescrição da pretensão punitiva estatal.Ante o exposto, com fulcro no 

art. 107, inciso IV, do Código Penal, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE DO 

ACUSADO SEBASTIÃO JAVANÚ, já qualificado, em razão da ocorrência 

da prescrição da pretensão punitiva estatal.Procedam-se as 

comunicações pertinentes, no artigo 1.453 da Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso 

quanto à extinção da punibilidade, e retificações necessárias.Recolham-se 

eventuais mandados de prisão expedidos.P. R. I. C.Com o trânsito em 

julgado, certifique-se e arquive-se com as anotações e baixas de estilo. 

Porto Esperidião/MT, 27 de setembro de 2017.Jean Garcia de Freitas 

BezerraJuiz 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, FATIMA ADRIELLY SILVA FREITAS, digitei.Porto Esperidião, 26 de 

j ane i ro  de  2018 .Joe l  Soa res  V iana  J u n i o r . G e s t o r ( a ) 

Judiciário(a).Autorizado art. 1.686/CNGC

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 57381 Nr: 35-18.2016.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriano Wellington Nunes Correia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Erykson Thyago Pereira da 

Silva - OAB:MT0022102O

 PROCESSO/CÓD. Nº 57381

 Vistos etc.

Considerando que este magistrado, titular da 3ª Vara da Comarca de 

Mirassol D’Oeste/MT, hodiernamente, encontra-se também respondendo 

pelo Juizado Especial da mesma Comarca, por força de substituição legal, 

e ainda, respondendo pelos feitos criminais desta comarca de Porto 

Esperidião, há a necessidade de readequação de pauta para fins de 

eficiência do serviço prestado em ambas unidades jurisdicionais, pelo que 

redesigno a audiência outrora aprazada para o dia 22/11/2018, às 

13h00min.

Intimem-se.

Ciência ao Ministério Público e defesa.

Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 03 de julho de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 56191 Nr: 719-74.2015.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Izael Chaves de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Otavio Simplício Khun - 

OAB:14238

 PROCESSO/CÓD. Nº 56191

Vistos etc.

Considerando que este magistrado, titular da 3ª Vara da Comarca de 

Mirassol D’Oeste/MT, hodiernamente, encontra-se também respondendo 

pelo Juizado Especial da mesma Comarca, por força de substituição legal, 

e ainda, respondendo pelos feitos criminais desta comarca de Porto 

Esperidião, há a necessidade de readequação de pauta para fins de 

eficiência do serviço prestado em ambas unidades jurisdicionais, pelo que 

redesigno a audiência outrora aprazada para o dia 22/11/2018, às 

13h00min.

Intimem-se.

Ciência ao Ministério Público e defesa.

Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 03 de julho de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 56448 Nr: 910-22.2015.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS FRANCISCO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kleber de Souza Silva - 

OAB:8002

 PROCESSO/CÓD. Nº 56448

 Vistos etc.

Considerando que este magistrado, titular da 3ª Vara da Comarca de 

Mirassol D’Oeste/MT, hodiernamente, encontra-se também respondendo 

pelo Juizado Especial da mesma Comarca, por força de substituição legal, 

e ainda, respondendo pelos feitos criminais desta comarca de Porto 

Esperidião, há a necessidade de readequação de pauta para fins de 

eficiência do serviço prestado em ambas unidades jurisdicionais, pelo que 

redesigno a audiência outrora aprazada para o dia 22/11/2018, às 

13h00min.

Intimem-se.

Ciência ao Ministério Público e defesa.

Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 03 de julho de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 56186 Nr: 714-52.2015.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adalberto Ribeiro
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kleber de Souza Silva - 

OAB:8002

 PROCESSO/CÓD. Nº 56186

 Vistos etc.

Considerando que este magistrado, titular da 3ª Vara da Comarca de 

Mirassol D’Oeste/MT, hodiernamente, encontra-se também respondendo 

pelo Juizado Especial da mesma Comarca, por força de substituição legal, 

e ainda, respondendo pelos feitos criminais desta comarca de Porto 

Esperidião, há a necessidade de readequação de pauta para fins de 

eficiência do serviço prestado em ambas unidades jurisdicionais, pelo que 

redesigno a audiência outrora aprazada para o dia 22/11/2018, às 

13h00min.

Intimem-se.

Ciência ao Ministério Público e defesa.

Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 03 de julho de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 55201 Nr: 92-70.2015.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNA APARECIDA SANCHES FLOES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kleber de Souza Silva - 

OAB:8002

 Ante o exposto, pelos argumentos retro expendidos, não havendo a 

comprovação da majorante, DESCLASSIFICO a conduta de EDNA 

APARECIDA SANCHES FLOES, do delito previsto no art. 168, §1º, III do 

Código Penal, para a forma simples prevista no caput, do art. 168 do 

Código Penal.Com o trânsito em julgado da sentença, determino a remessa 

dos autos ao Ministério Público para oferecimento da proposta de 

suspensão condicional do processo. Tendo em vista a nomeação de fl. 

119, e a prestação de serviços advocatícios do Dr. Kléber de Souza Silva 

OAB/MT nº 8.002, arbitro-lhe honorários no importe de 10 (dez) URH’s, 

conforme preconiza a tabela da OAB, devendo expedir-se a competente 

certidão.P.R.I.C.Porto Esperidião/MT, 17 de julho de 2018.Jean Garcia de 

Freitas BezerraJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 56179 Nr: 707-60.2015.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lúcio da Silva Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Otavio Simplício Khun - 

OAB:14238

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia 

para CONDENAR o réu LÚCIO DA SILVA NASCIMENTO, devidamente 

qualificado nos autos, como incurso nas sanções penais do artigo 180, 

caput, do Código Penal.Em atenção ao disposto no art. 59 do Código Penal 

verifico que o delito apresentou culpabilidade normal à espécie, (...) cód. 

100217 [566-84.2010.811.0011] e 122229 [217-47.2011.811.0011], pelo 

que chego à pena intermediária de 02 (dois) de reclusão. Em não havendo 

causas de aumento ou diminuição fixo a pena definitiva do réu em 02 

(dois) anos de reclusão.Em atenção ao critério trifásico de dosimetria , 

visto que, conquanto a pena fixada seja inferior a quatro anos, o réu é 

reincidente, e possui circunstâncias judiciais desfavoráveis.Tendo em 

vista que o réu é reincidente em crime doloso, torna-se incabível a 

substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem 

como a suspensão condicional da pena, nos termos dos arts. 44, II e 77, I, 

ambos do Código Penal. O condenado poderá recorrer em liberdade tendo 

em vista durante toda a instrução processual não fora decretada a sua 

prisão, e que o regime inicial de cumprimento de pena fixado foi o 

semi-aberto.Tendo em vista a nomeação de fl. 67, e a prestação de 

serviços advocatícios do Dr. Otávio Simplício Kuhn OAB/MT nº 14.238, 

arbitro-lhe honorários no importe de 10 (dez) URH’s, conforme tabela da 

OAB, devendo expedir-se a competente certidão.Isento o réu do 

pagamento das custas processuais por ser pobre na forma da 

lei.Oportunamente, após o trânsito em julgado tomem-se as seguintes 

providências:a)Lance o nome do réu no rol dos culpados;b)Expeça-se 

guia de execução definitiva do condenado;c)Em cumprimento ao disposto 

no art. 71, §2º, do Código Eleitoral, oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral 

deste Estado, comunicando-o sobre esta decisão;d)Oficie-se ao órgão 

estadual de cadastro de dados sobre antecedentes, inclusive ao 

INFOSEG, fornecendo as informações sobre este decisório.P.R.I.C.Porto 

Esperidião/MT, 12 de julho de 2018.Jean Garcia de Freitas BezerraJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 53110 Nr: 1184-54.2013.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vitalino da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José de Barros Neto - 

OAB:OAB/MT 8.841-B

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de VITALINO DA 

SILVA, já qualificado nos autos, quanto ao delito previsto no art. 147 do 

Código Penal, tendo em vista a prescrição da pretensão punitiva estatal, o 

que faço com fulcro no art. 107, IV, do mesmo código.Com o trânsito em 

julgado da sentença, determino a remessa dos autos ao Ministério Público 

para oferecimento da proposta de suspensão condicional do processo. 

Procedam-se as comunicações pertinentes, constante no artigo 1.453 da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso quanto à extinção da punibilidade e retificações 

necessárias.Tendo em vista a nomeação de fls. 53/54, e a prestação de 

serviços advocatícios do Dr. José Barros Neto OAB/MT nº 8841-B, 

arbitro-lhe honorários no importe de 10 (dez) URH’s conforme tabela da 

OAB, devendo expedir-se a competente certidão.P.R.I.C.Cumpra-se.Porto 

Esperidião/MT, 17 de julho de 2018.Jean Garcia de Freitas BezerraJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 56490 Nr: 946-64.2015.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aureo Marcos Rodrigues, Marcos Antonio 

Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliana Rodrigues Bessa - 

OAB:18.278, LUIZ - OAB:, Luiz Miguel Chami Gattass - OAB:MT/4.060

 PROCESSO/CÓDIGO Nº 56490Vistos, etc.A denúncia atende aos 

requisitos do art. 41 do CPP, visto que contém a exposição de fatos 

típicos, antijurídicos e culpáveis, contendo as circunstâncias em que a 

suposta infração penal foi cometida, a qualificação do acusado, a 

classificação do delito e o rol de testemunhas, sendo certo que da 

narrativa fática e dos autos de inquérito policial se verifica a presença de 

indícios suficientes de autoria do delito imputado ao acusado.Em resposta 

à acusação a defesa almeja a inepta da denúncia, sob o argumento de 

que os acusados figuram como vítima e não como réu na atual denúncia 

oferecida.É a síntese do necessário. processuais ou condições para o 

exercício da ação penal; ou, ainda, conduta atípica para o exercício 

desta.Nesse sentido:. 1. Recebida a denúncia, depois da apreciação das 

condições da ação (art. 395 - CPP), não é dado ao juiz, salvo em casos de 

nulidade ou de erro material, desconsiderar a decisão, para rejeitá-la. 

Precedentes. 395 CPP2. Recurso provido. (3172 TO , a comprovação da 

ausência dos indícios suficientes de sua autoria são discussões que 

serão apuradas no decorrer da instrução processual.Logo, os 

argumentos ampla defesa.Assim, pelas peças defensivas, verifica-se que 

carecem de dilação probatória por se tratarem do mérito da ação, razão 

pela qual a apreciação se mostra inoportuna neste momento processual, 

haja vista o princípio da busca da verdade real e “favor rei”, e 

considerando que não se encaixam nas hipóteses de absolvição sumária 

(CPP, art. 397).Portanto, não sendo o caso de trancamento da ação penal 

nem de absolvição sumária (CPP, art. 397), rejeito a tese defensiva 

arguida e dou regular prosseguimento ao feito.Nos termos do art. 399 do 

Código de Processo Penal, DESIGNO audiência de Instrução e Julgamento 
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para o dia 22/11/2018, às 15h00min.Intimem-se o acusado, seu defensor e 

o Ministério Público.Cumpra-se, expedindo-se os demais expedientes 

necessários para realização do ato.Porto Esperidião/MT, 27 de julho de 

2018.Jean Garcia de Freitas BezerraJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 26702 Nr: 86-10.2008.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João de Freitas Queiroz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Roberto Neres da 

Cunha - OAB:OAB/TO 2669, Francisco de Paula de Pinho - 

OAB:TO/2757, Nadeska Calmon Freitas - OAB:

 PROCESSO/CÓD - 26702

 SENTENÇA

Vistos, etc.

 Trata-se ação penal em desfavor de JOÃO DE FREITAS QUEIROZ, 

visando apurar os fatos narrados na exordial acusatória.

Vieram-me os autos conclusos.

Em síntese, é o relatório.

Decido.

Perscrutando os autos, verifica-se a ocorrência do fenômeno da 

prescrição da pretensão punitiva estatal, a qual pode ser reconhecida a 

qualquer tempo e grau de jurisdição, senão vejamos.

A infração supostamente cometida pelo acusado possui pena máxima de 

04 (quatro) anos, qual seja receptação.

Dessa forma, antes de transitar em julgado a sentença final, aplica-se o 

prazo prescricional de 08 (oito) anos para o delito previsto no art. 180 do 

CP, conforme dispõe o art. 109, IV, do Código Penal.

A considerar que do recebimento da denúncia (04/01/2007) até a presente 

data decorreu referido termo legal, mesmo tendo decotado o período de 

suspensão que durou entre os dias 28/01/2008 (fl. 117) e 25/11/2008 (fls. 

133/141), com fulcro no art. 107, inciso IV, do Código Penal, JULGO 

EXTINTA A PUNIBILIDADE de JOÃO DE FREITAS QUEIROZ, já qualificado 

nos autos, pelos fatos a ele imputados na exordial acusatória.

 Procedam-se as comunicações pertinentes, constante no artigo 1.453 da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso quanto à extinção da punibilidade e retificações 

necessárias.

P. R. I. C.

Com o trânsito em julgado, certifique-se e arquive-se com as anotações e 

baixas de estilo.

 Mirassol D’Oeste/MT, 03 de Outubro de 2017.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 26958 Nr: 332-06.2008.811.0098

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Doralipe Machado Miranda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A, Genesio Oliveira dos 

Santos, Valdenice Leite Vieira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Rogério Grahl - 

OAB:MT/10.565

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:65216, Gislaine Crispim de Faria Cruz - OAB:16988, 

José Arnaldo Janssen Nogueira - OAB:19081-A, Juliana Garcia 

Rigolin - OAB:18067, Laércio Faeda - OAB:3589-B/MT, Louise Rainer 

Pereira Gionédis - OAB:16691-A/MT, Luiz Emídio Dantas - 

OAB:MT/3540, Milton Martins Mello - OAB:3811/MT, Sérvio Tulio de 

Barcelos - OAB:14258

 Código 26958.

Intime-se o exequente Milton Martins Mello para que se manifeste acerca 

do petitório de fls. 151, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, volva-me conclusos os autos.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Porto Esperidião-MT, 27 de setembro de 2017.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 50498 Nr: 1998-7.2011.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sérgio Palermo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dione Karoline Gonçalves 

Holanda - OAB:14554-E, RODOLFO MARCONI AMARAL - OAB:21464/O 

- MT, Valeria Aparecida Soldá de Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód. 50498.

 Intime-se a parte exequente para que se manifeste nos autos acerca da 

impugnação ao cumprimento de sentença encartada às fls. 152/153-v°, no 

prazo de 15 (quinze) dias, advertindo-se o silêncio será interpretado como 

anuência aos cálculos informados pela Autarquia executada.

 Consigno que havendo concordância expressa em relação aos 

numéricos apresentados nos autos, volvam-me conclusos para 

homologação.

 Caso contrário, havendo discordância quanto ao valor apresentado pelo 

executado, remetam-se os autos ao Contador Judicial para que proceda 

com os cálculos nos termos fixados na sentença, no prazo de 10 (dez) 

dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Porto Esperidião/MT, 29 de janeiro de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 51007 Nr: 511-95.2012.811.0098

 AÇÃO: Alimentos - Provisionais->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AdOC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Anselmo da Costa Prado 

- OAB:8486/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 À luz do exposto, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PROCEDENTE a presente ação com resolução de mérito para 

EXONERAR o genitor Alarico de Oliveira Campos da obrigação alimentar 

em favor de Jair Alfredo Campos Vieira.Sem condenação em custas e 

despesas processuais.Transitado em julgado, arquivem-se os autos, com 

as devidas baixas e anotações necessárias.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Porto Esperidião- MT, 05 de dezembro de 2017.Edna 

Ederli CoutinhoJuíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 56931 Nr: 1187-38.2015.811.0098

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT¨-

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Roberto de Oliveira Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11640 - MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód. 56931.

 Determino o desentranhamento das petições e documentos de fls. 88/134 

e posterior remessa ao Cartório Distribuidor para que proceda com a 

distribuição dos embargos de forma apartada e por dependência a 

presente execução.

 Empós, intime-se o embargante para que proceda com o recolhimento das 

custas processuais, em 15 (quinze) dias, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Porto Esperidião/MT, 17 de outubro de 2017.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 52920 Nr: 1012-15.2013.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADAUTO FLORES DOS SANTOS, Valdeir 

Fernandes de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kleber de Souza Silva - 

OAB:8002

 PROCESSO/CÓD. Nº 52920

 Vistos etc.

Primeiramente, chamo o feito à ordem para determinar a citação por edital 

de Valdeir Fernandes de Souza, uma vez que encontra-se em local incerto 

e não sabido conforme certidão de fl. 38.

Considerando que este magistrado, titular da 3ª Vara da Comarca de 

Mirassol D’Oeste/MT, hodiernamente, encontra-se também respondendo 

pelo Juizado Especial da mesma Comarca, por força de substituição legal, 

e ainda, respondendo pelos feitos criminais desta comarca de Porto 

Esperidião, há a necessidade de readequação de pauta para fins de 

eficiência do serviço prestado em ambas unidades jurisdicionais, pelo que 

redesigno a audiência outrora aprazada para o dia 22/11/2018, às 

13h00min.

Intimem-se, atentando-se que o réu Adauto Flores dos Santos reside no 

endereço declinado à fl. 46, e que a intimação de Valdeir Fernandes de 

Souza deverá ser feita por edital.

Ciência ao Ministério Público e à defesa.

Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 03 de julho de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

Edital Citação

EDITAL DE CITAÇÃO.PRAZO 20 DIAS.Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): 

LATICINIOS MUTUM LTDA - ME, CNPJ: 07941985000107, atualmente em 

local incerto e não sabido.ELIO GONÇALVES CARNEIRO, Cpf: 

20238363104, brasileiro(a), divorciado(a), empresário e atualmente em 

local incerto e não sabido.EDMA SOARES DE QUEIROZ, Cpf: 

64541436604, Rg: M-5.380.268, Filiação: Aramiz Soares de Queiroz e 

Maria Tomaz de Queiroz, data de nascimento: 21/07/1963, brasileiro(a), 

natural de Iturama-MG, separado(a) judicialmente, comerciante. 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 Ordinária condenatória 

promovida pelo Banco do Brasil S/A em desfavor de Laticininius Mutum 

ltda, Elio Gonçalves Carneiro, Edna Soares de Queiroz, no valor de R$ 

148.000,00 (cento e quarenta e oito mil reais.Despacho/Decisão: Vistos 

em correição.Processo em ordem.Cumpra integralmente a determinação 

judicial de fl. 49.Cumpra-se.Porto Esperidião-MT, 10 de junho de 2016.Lílian 

Bartolazzi LaurindoJuíza Substituta.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, Joel Soares Viana Junior, digitei.Porto Esperidião, 24 de janeiro 

de 2017.Joel Soares Viana Junior.Gestor(a) Judiciário(a).Aut. Provimento. 

56/2007-CGJ

Comarca de Querência

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 35411 Nr: 301-93.2015.811.0080

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLON SONI RENZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ALVES DO 

NASCIMENTO - OAB:19240/O

 Vistos.

 Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 22 de janeiro de 

2019, às 13h (horário oficial do Estado de Mato Grosso).

 Intimem-se as partes, testemunhas e advogados.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 56753 Nr: 1122-92.2018.811.0080

 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 GONÇALVES DA SILVA, MARCOS ROBERTO 

MOSCONI CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ DOS SANTOS DE MEIRA , EDMILSON 

ARAUJO FERREIRA, CLAUDINEI PERETI, FABIANA ARAUJO DE MORAIS 

FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE PRESTES JASPER - 

OAB:19527/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÉRICA DE SOUZA VIEIRA 

VALER - OAB:60748

 Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar, nos termos da 

fundamentação.DA ORDEM DE CITAÇÃO E DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃOCITE-SE A PARTE RÉ e INTIMEM-SE AS PARTES para 

comparecerem à audiência de conciliação em data a ser definida pelo 

setor de Conciliação da Comarca.A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA 

PARA A AUDIÊNCIA SERÁ FEITA NA PESSOA DO (A) ADVOGADO (A).O 

prazo para contestação (de quinze dias úteis – art. 679 do CPC) será 

contado a partir da realização da audiência. A ausência de contestação 

implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada 

na petição inicial.Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir). A ausência injustificada é considerada ato 

atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com multa de até dois 

por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa. As 

partes devem estar acompanhadas de seus advogados.Expeça-se o 

necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 35801 Nr: 517-54.2015.811.0080

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONOR DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/B

 Nos termos do Provimento 057/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para 

intimar a parte Requerida, via DJE, através de seu procurador, da 

audiência designada para o dia 05 de fevereiro de 2019 às 14h (MT).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 60754 Nr: 2960-70.2018.811.0080

 AÇÃO: Tutela Antecipada Antecedente->Tutela Provisória->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: K F TRANSPORTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS SANCHES TROVO, FABIANO MARINO 

TROVO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - 

OAB:17950/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1) Comprovar o recolhimento das custas, visto que o setor de Distribuição 

não identificou o pagamento da guia de arrecadação;
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2) Apresentar comprovação da contratação dos serviços, visto que não 

há elementos suficientes para identificar que esses caminhões 

estacionados na via pública realmente transportam produtos de 

propriedade da parte autora.

Aguarde-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 60754 Nr: 2960-70.2018.811.0080

 AÇÃO: Tutela Antecipada Antecedente->Tutela Provisória->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: K F TRANSPORTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS SANCHES TROVO, FABIANO MARINO 

TROVO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - 

OAB:17950/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo as alegações de REF. como emenda à inicial. Assim, recebo-a.

Recebo o pedido liminar como tutela de urgência incidental.

Ao que parece (cognição sumária), a empresa autora terceirizou serviço 

de transporte a destinatário localizado em Querência – MT e os 

subcontratados estão retendo as mercadorias, sob a alegação de “débitos 

de diárias”, apresentando recusa à entrega dos produtos.

Os documentos juntados comprovam a contratação dos serviços e a 

relação entre todas as pessoas, supostamente, envolvidas, inclusive, com 

a identificação dos caminhões e subcontratados.

A carga pode ser dilapidada e não há justificativa plausível (neste 

momento processual) de retenção dos produtos, pertencentes ao 

destinatário do transporte.

Ou seja, qualquer imbróglio envolvendo débitos de contratação do 

transporte e subcontratação poderá ser solucionado de maneira diversa. 

Afinal, “o transportador conduzirá a coisa ao seu destino, tomando todas 

as cautelas necessárias para mantê-la em bom estado e entregá-la no 

prazo ajustado ou previsto”.

Portanto, não me parece razoável a persistência desta situação fática, 

capaz de ensejar danos a TODAS AS PARTES.

Deste modo, a CAUTELA enseja que os produtos sejam entregues ao 

destinatário, liminarmente, de modo que outras questões negociais 

pendentes possam ser solucionadas posteriormente, razão pela qual 

CONCEDO o pedido liminar, determinando a entrega imediata dos produtos, 

sob pena de uso de força policial, acaso necessária.

Int. e cite-se, conforme requerido.

Designe-se conciliação.,

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 35801 Nr: 517-54.2015.811.0080

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONOR DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/B

 Vistos.

 Designo audiência de instrução para o dia 05 de fevereiro de 2019, às 

14h (horário oficial do Estado de Mato Grosso).

 Intimem-se as partes, testemunhas e advogado.

 SECRETARIA: expeça-se o necessário para realização da solenidade 

supra.

 Cumpra-se. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 40534 Nr: 698-21.2016.811.0080

 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: BRC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLDS, FDAPDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Corina Pissato - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEKSANDER PASOTI FOSSA 

- OAB:18252/A

 DELIBERAÇÕES

A seguir, o MM. Juiz proferiu o seguinte despacho: Nomeio o Instituto de 

Perícias Científicas – IPC, com sede à Rua da Paz, 185, Campo Grande/MS, 

para a realização da perícia, cuja coleta do material biológico será feita na 

data de hoje pela Gestora Geral, Sra. Leny Teixeira Stephan. O material 

será coletado da criança Victor Alexandre Lima de Souza, da genitora 

Beatriz Romeiro Castilho e dos réus Claudemir Lima de Souza e Francisco 

de Assis Pereira de Lima. Considerando a hipossuficiência das partes, o 

exame será custeado pelo Fundo de Apoio aos Exames de DNA da 

Comarca de Querência/MT. Com a vinda do laudo, intimem-se as partes 

para ciência. Saem os requeridos intimados para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, apresentarem contestação. Saem os presentes intimados. Nada mais 

havendo a consignar, foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos 

presentes.

Fabio Alves Cardoso

Juiz Substituto

Comarca de Rio Branco

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 52462 Nr: 1398-13.2018.811.0052

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zilma Martins de Moura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Rio Branco/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ignez Maria Mendes Linhares - 

OAB:MT - 4979

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Cuida-se de “Mandado de Segurança c/c Pedido de Liminar” impetrado por 

ZILMA MARTINS MOURA, representado por sua advogada, em desfavor 

do PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO/MT – ANTÔNIO XAVIER DE 

ARAÚJO, ambos qualificados, pugnando, em sede de tutela antecipada, 

que a Impetrante possa permanecer licenciada para a conclusão do seu 

curso de aperfeiçoamento profissional, nos moldes do artigo 48 e 

seguintes da Lei Municipal nº 666/2015.

A inicial veio instruída com os documentos necessários.

A despeito da Impetrante postular a concessão de liminar, mister a 

formação do contraditório.

Assim, NOTIFIQUE-SE a autoridade apontada como coatora para que, no 

prazo de 10 dias, preste as informações necessárias.

CUMPRA-SE o artigo 7º, inciso II e o art. 12 da Lei 12.016/2009.

Após, CONCLUSOS para a apreciação da liminar.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 52223 Nr: 1284-74.2018.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando a relação de bens/patrimônio noticiado na inicial, fácil 

concluir que a parte não tem direito a assistência judiciária, no entanto, 

para evitar ofensa ao direito fundamental de acesso ao judiciário, DEFIRO 

tão somente o pagamento das custas ao final do processo de acordo com 

o seguinte entendimento jurisprudencial:

 “1. É possível que o juiz, diante de situações excepcionais, defira o 

pagamento das custas processuais ao final do processo à parte que, não 
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sendo beneficiária da justiça gratuita, comprove, objetiva e 

inequivocamente, que passa por momentânea situação de dificuldade 

financeira, evitando-se, assim, ofensa ao direito fundamental de acesso 

ao Judiciário. 2. Hipótese em que, tendo sido demonstrado que os bens do 

agravante restaram indisponibilizados ou penhorados por força de 

decisões judiciais proferidas em outros processos, deve ser provido 

parcialmente o recurso tão-só para autorizar o recolhimento, a final, das 

custas e despesas processuais, excepcionando-se, assim, a regra de 

pagamento prévio de tais rubricas prevista no art. 19, do CPC.” (TJMT – 

RAI n. 62961/2008, Rel. Des. José Ferreira Leite)

 E mais:

 “...No caso em apreço, apresentado documentos que comprovam 

considerável patrimônio, não há falar-se em benefício da justiça gratuita. 

As dificuldades financeiras declaradas autorizam a concessão do 

pagamento das custas ao final do processo, porque não há prejuízo 

algum...” (TJMT – RAC n. 93788/2006, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges).

Assim sendo, dou prosseguimento ao feito e considerando a peculiaridade 

do caso no que concerne ao reconhecimento e dissolução de união 

estável concomitante à partilha de bens e há interesse de menor, DÊ-SE 

vista ao representante do Ministério Público para manifestar;

Após, CONCLUSO com urgência para análise da liminar pretendida.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 49296 Nr: 3566-22.2017.811.0052

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Maria Rafaela Izidio da Silva, FIdS, RRIdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Cicero de Santana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Isabela Caroline Ferreira 

Machado - OAB:MT - 21711-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, o(a) Ilmo(a). Sr(a). Dr(a). Isabela Caroline Ferreira 

Machado, OAB/MT nº 21.711, foi nomeado(a) como defensor(a) ad hoc, 

para proceder com a defesa da parte requerente nestes autos, sendo 

arbitrado honorários advocatícios no valor de R$ 4.400,25 (quatro mil e 

quatrocentos reais e vinte e cinco centavos), sentença transitada em 

julgada dia 18/6/2018

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 44154 Nr: 916-02.2017.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilberto Santos de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Barroso Viaro - 

OAB:MT - 13290-A

 Processo nº 916-02.2017.811.0052 – Código 44154.

Vistos, etc..

Em detida análise, em que pese ter sido aberto prazo para as partes se 

manifestarem quantos à destruição/doação dos armamentos apreendidos 

nestes autos, apenas o Ministério Público o fez (ref. 23), opinando pela 

destinação legal dos objetos, nos termos do art. 25 do Estatuto do 

Desarmamento (Lei 10.826/2003).

 Assim sendo, CUMPRA-SE “in totum” a decisão exarada à ref. 16, 

encaminhando os armamentos e munições apreendidos neste processo 

ao Exército, conforme art. 5º da Resolução 134/11-CNJ.

 Após, tornem os autos CONCLUSOS para designação de audiência de 

instrução e julgamento.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 41531 Nr: 1706-20.2016.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Kleiton Teixeira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Barroso Viaro - 

OAB:MT - 13290-A

 Processo nº 1706-20.2016.811.0052 – Código 41531.

Vistos, etc..

Em detida análise, em que pese ter sido aberto prazo para as partes se 

manifestarem quantos à destruição/doação dos armamentos apreendidos 

nestes autos, apenas o Ministério Público o fez (ref. 24), opinando pela 

destinação legal dos objetos, nos termos do art. 25 do Estatuto do 

Desarmamento (Lei 10.826/2003).

 Assim sendo, CUMPRA-SE “in totum” a decisão exarada à ref. 17, 

encaminhando os armamentos e munições apreendidos neste processo 

ao Exército, conforme art. 5º da Resolução 134/11-CNJ.

 Após, tornem os autos CONCLUSOS para designação de audiência de 

instrução e julgamento.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 40804 Nr: 1261-02.2016.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renata Jacinto de Melo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Barroso Viaro - 

OAB:MT - 13290-A

 Processo nº 1261-02.2016.811.0052 – Código 40804.

Vistos, etc..

Em detida análise, em que pese ter sido aberto prazo para as partes se 

manifestarem quantos à destruição/doação dos armamentos apreendidos 

nestes autos, apenas o Ministério Público o fez (ref. 27), opinando pela 

destinação legal dos objetos, nos termos do art. 25 do Estatuto do 

Desarmamento (Lei 10.826/2003).

 Assim sendo, CUMPRA-SE “in totum” a decisão exarada à ref. 20, 

encaminhando os armamentos e munições apreendidos neste processo 

ao Exército, conforme art. 5º da Resolução 134/11-CNJ.

 Após, tornem os autos CONCLUSOS para designação de audiência de 

instrução e julgamento.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 9691 Nr: 492-72.2008.811.0052

 AÇÃO: Oposição->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL 

E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tarcízio José Rossi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geraldo Lúcio Pereira, Argil José Félix da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT - 5106-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

CUMPRA-SE integralmente a decisão de fl. 94, transladando cópia do 

acordo extrajudicial firmado pelas partes nos autos dos embargos de 

terceiros sob o código 10048.

 Após, voltem-me CONCLUSOS.

 ÀS PROVIDENCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 30388 Nr: 229-98.2012.811.0052

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Eliziane Pereira dos Santos, TMBdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Degmar Barbosa da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

DÊ-SE vista ao Ministério Público para se manifestar acerca do conteúdo 

da certidão de fls. 67, nos termos do artigo 178, II do Código de Processo 

Civil.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 11015 Nr: 346-94.2009.811.0052

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Jair Salazar Garcia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Galileu Zampieri - OAB:MT - 

11.574, Neula de Fátima Miranda - OAB:MT - 6.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

Considerando a concordância das partes, JULGO PROCEDENTE o pedido, 

nos termos do artigo 487, III, do Código de Processo Civil, para 

HOMOLOGAR os cálculos de fls. 187/188.

P.R.I.

 Nos termos do art. 914 e 915 da CNGC, dou como transitada em julgado 

nesta data esta sentença, desnecessária a intimação das partes.

EXPEÇA-SE, por intermédio do presidente do tribunal competente, 

precatório em favor da parte exequente, observando-se o disposto no 

artigo 100 da Constituição Federal (artigo 535, § 3º, I, CPC/2015). Em se 

tratando de obrigação de pequeno valor, expeça-se a RPV e INTIME-SE à 

autoridade na pessoa de quem o ente público foi citado para o processo 

para proceder o pagamento de obrigação, NO PRAZO DE 2 (DOIS) MESES 

contado da entrega da requisição, mediante depósito na agência de banco 

oficial mais próxima da residência do exequente (artigo 535, § 3ª, II, 

CPC/2015).

CUMPRA-SE

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 33482 Nr: 449-28.2014.811.0052

 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: Leila Alves Barboza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Antônio Batista, Marcelo Barreto de 

Souza, Ivone Pereira de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Júlio Cezar Massam Nichols - 

OAB:MT - 11270

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT - 5106-A

 Por todo exposto, JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do 

mérito, nos termos do artigo 485, inciso III do CPC. Condeno a parte 

requerente no pagamento das custas processual e honorário advocatício, 

no entanto, SUSPENDO a exigibilidade do pagamento das custas 

processuais, nos termos do artigo 98, § 3° do CPC.P.R.I.C.Após o trânsito 

em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo.ÀS 

PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 13687 Nr: 348-93.2011.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aguinaldo Alves dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Salto do Céu - Secretaria 

Municipal de Saúde

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cassia Jordana Ribeiro 

Gusmão Marques - OAB:MT - 25084/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: César Luiz Branicio da Silva - 

OAB:MT - 21373-O

 Vistos etc.,

Ante a certidão de fl. 218, REVOGO o ato de nomeação de fl. 217 o Dr. 

ANDRÉ C. PAIVA do múnus que foi incumbido e NOMEIO o Dra. CÁSSIA 

JORDANA RIBEIRO GUSMÃO MARQUES, OAB/MT n. 25.084, para que 

defenda os interesses da parte requerente na presente 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.

Arbitro os honorários advocatícios por analogia aos valores estipulados 

na tabela atualizada da Ordem dos Advogados do Brasil, no importe de 01 

(um) URH, ou seja. R$ 896,51 (oitocentos e noventa seis reais e cinquenta 

e um centavos).

INTIME-SE, a parte requerente para se manifestar nos autos, no prazo de 

15 (quinze) dias, informando seu eventual interesse em prosseguir com o 

feito.

 Com a manifestação, DÊ-SE vista ao MPE.

Após, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 31282 Nr: 1143-65.2012.811.0052

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EdC, KCdCG, KCdCG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: César Luiz Branicio da Silva - 

OAB:MT - 21373-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

DÊ-SE vista ao Ministério Público para se manifestar acerca da petição de 

fls.113/114.

Após, voltem-me CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 9539 Nr: 386-13.2008.811.0052

 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: Geraldo Lúcio Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Argil José Félix da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juarez Cordeiro dos Santos - 

OAB:11107-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

CUMPRA-SE integralmente a decisão de fl. 94, transladando cópia do 

acordo extrajudicial firmado pelas partes nos autos dos embargos de 

terceiros sob o código 10048.

 Após, voltem-me CONCLUSOS.

 ÀS PROVIDENCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 14161 Nr: 823-49.2011.811.0052

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ilda Rosalina da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT - 5106-A

 Em detida análise, dou por encerrada a instrução processual e abro 

VISTA sucessiva dos autos ao representante do Ministério Público e à 

defesa para, no PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS apresentarem memoriais 

escritos, conforme preceitua o art. 403, par. 3º do Código de Processo 

Penal.

Após, tornem-me os autos CONCLUSOS para prolatação de sentença.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 14161 Nr: 823-49.2011.811.0052

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ilda Rosalina da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT - 5106-A
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 Vistos, etc..

Em detida análise, assevero que a ré era patrocinada pela Defensoria 

Pública, que está com expediente suspenso nesta comarca desde 

setembro/2017.

Isso posto, com base nos princípios do contraditório e ampla defesa 

estampados no art. 5, inc. LV da CF/88, é cediço que o réu deve ser 

assistido por defesa técnica, sob pena de nulidade absoluta.

 Assim, NOMEIO, como defensor dativo, o Dr. ADAILTON DA SILVA 

PERES, OAB/MT n. 5106-A, para que atue como advogado nesta ação, 

atento ao disposto no art. 303 da CNGC e à tabela vigente da OAB/MT – 

fev 2018, considerando que é dever do Estado, prestar assistência 

jurídica integral e gratuita a quem dela necessite, nos termos do art. 5º, 

LXXIV da Constituição Federal.

 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 o douto causídico para, em caso de aceitação do múnus, 

representar os interesses da acusada neste processo e apresentar 

Memoriais finais, no PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, nos moldes do art. 403, 

par. 3º do CPP.

 Após, considerando que já foi apresentado Memoriais pelo Ministério 

Público, CONCLUSOS para prolatação de sentença.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 13754 Nr: 416-43.2011.811.0052

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Lopes da Silva - 

OAB:MT - 15.800

 Vistos, etc..

Em detida análise, considerando o que foi certificado às fls. 150, 

DETERMINO a intimação pessoal do réu para que informe se tem 

condições financeiras de constituir causídico ou, diante de 

hipossuficiência financeira, externar seu desejo de ser patrocinado por 

defensor dativo neste feito, devendo o Sr. meirinho CERTIFICAR.

Após, CONCLUSOS.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 13046 Nr: 887-93.2010.811.0052

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandre Gonçalves do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amós Medeiros dos Santos 

- OAB:MT - 21378-O, Ellen Barroso Viaro - OAB:14138

 Vistos, etc..

Em detida análise, assevero que a ré era patrocinada pela Defensoria 

Pública, que está com expediente suspenso nesta comarca desde 

setembro/2017.

Isso posto, com base nos princípios do contraditório e ampla defesa 

estampados no art. 5, inc. LV da CF/88, é cediço que o réu deve ser 

assistido por defesa técnica, sob pena de nulidade absoluta.

 Assim, NOMEIO, como defensor dativo, o Dr. AMÓS MEDEIROS DOS 

SANTOS, OAB/MT n. 21378, para que atue como advogado nesta ação, 

atento ao disposto no art. 303 da CNGC e à tabela vigente da OAB/MT – 

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 o douto causídico para, em caso de aceitação do múnus, 

representar os interesses da acusada neste processo e apresentar 

Memoriais finais, no PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, nos moldes do art. 403, 

par. 3º do CPP.

 Após, considerando que já foi apresentado Memoriais pelo Ministério 

Público, CONCLUSOS para prolatação de sentença.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 32645 Nr: 1106-04.2013.811.0052

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucas Paulino Panisso, Lucas Aurélio Sfogia, 

Anderson Borges Manoel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT - 5106-A, Anderson Rogério Grahl - OAB:10565 MT, Ellen 

Barroso Viaro - OAB:14138

 Processo nº. 1106-04.2003.811.0052 – Código: 32645

Vistos, etc..

Dê-se VISTA dos autos ao Ministério Público para se manifestar.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 31472 Nr: 1337-65.2012.811.0052

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jaime Soares Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT - 5106-A, ANDRE DA CONCEIÇÃO PAIVA - OAB:22398/O, Ellen 

Barroso Viaro - OAB:14138

 Vistos, etc..

Em detida análise, considerando o que foi certificado às fls. 150, 

DETERMINO a intimação pessoal do réu para que informe se tem 

condições financeiras de constituir causídico ou, diante de 

hipossuficiência financeira, externar seu desejo de ser patrocinado por 

defensor dativo neste feito, devendo o Sr. meirinho CERTIFICAR.

Após, CONCLUSOS.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 35393 Nr: 178-82.2015.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleriton Braga de Oliveira, Gilvan da Silva 

Costa, Abdias Soares de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELAINE CUNHA RODRIGUES 

DA CRUZ - OAB:23268/O

 Processo nº 179-82.2015.811.0052 – Código 35393.

Vistos, etc..

Em atenção à cota Ministerial de ref. 52, considerando que houve citação 

editalícia dos réus ABDIAS SOARES DE SOUZA e GILVAN DA SILVA 

COSTA (ref. 48), que não apresentaram resposta à acusação e nem 

constituíram causídico DETERMINO a suspensão do processo e o curso do 

prazo prescricional, nos termos do art. 366 do CPP e a REMESSA destes 

autos ao arquivo provisório até a data de 28/07/2026, pelo que preceitua a 

súmula 415 do STJ.

 Ademais, levando-se em conta que o réu Cleriton Braga de Oliveira, citado 

por edital, constituiu advogado, tendo apresentado resposta à acusação 

nos termos legais (ref. 55), DETERMINO o desmembramento do feito em 

relação a ele.

 Finalmente, nos novos autos, INTIME-SE o d. causídico constituído à ref. 

55, para se manifestar em relação às armas apreendidas, nos termos da 

decisão exarada à ref. 41.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências.

Comarca de Rosário Oeste
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Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 27314 Nr: 371-02.2011.811.0032

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleu Amaral Ribas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - Procuradora da União - Fazenda Nacional - OAB:OAB/MT 2287

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

À vista da certidão retro, INTIME-SE pessoalmente a parte exequente para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste, sob pena de extinção do 

feito sem resolução.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 26431 Nr: 1319-75.2010.811.0032

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilton José Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - Procuradora da União - Fazenda Nacional - OAB:OAB/MT 2287

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

À vista da certidão retro, INTIME-SE pessoalmente a parte exequente para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste, sob pena de extinção do 

feito sem resolução.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 19824 Nr: 701-38.2007.811.0032

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ananias Sebastião da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Orlando Martens - OAB:5782-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana de Lourdes Barbosa 

Bastos - PROCURADORA FEDERAL - INSS - - OAB:

 Vistos em correição.

Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela 

autarquia federal, onde se insurge acerca da conta de liquidação do 

julgado, mediante apresentação de novos cálculos (fls.145/146).

 Intime-se a parte exequente para que se manifeste no prazo de 15 

(quinze) dias, dizendo se concorda com os valores apresentados pelo ora 

executado.

 Proceda o diligente gestor judicial com o correto tarjeamento dos autos, 

assegurando-lhe a legal preferência/prioridade de tramitação e julgamento, 

tudo na forma disciplinada na CNGC/MT.

Após, voltem-me os autos conclusos.

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.: 28362 Nr: 1243-17.2011.811.0032

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Divino Cezar dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Junior - 

Procurador do Estado - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição.

Intime-se a parte exequente, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, a fim 

de requerer o que entender ser de direito ao regular prosseguimento do 

feito, sob pena de extinção do feito, nos termos do art. 485, III, do CPC.

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: 8010345-82.2015.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

JESSE PEREIRA DE SALES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES 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 ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Processo: 

8010345-82.2015.8.11.0032. REQUERENTE: JESSE PEREIRA DE SALES 

REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, Vistos. 

Tratam-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte ré em face 

da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, sob o 

fundamento de haver contradição e omissão quanto à aplicabilidade da 

Súmula 385 do STJ. Por sua vez, a parte autora requer o prosseguimento 

do feito. Os autos vieram-me conclusos. É o relato do necessário. Passo a 

decidir. Inicialmente, verifico que os aclaratórios foram protocolados 

tempestivamente, encontrando-se em conformidade com os arts. 48 e 49 

da Lei 9099/95, razão pela qual os recebo para análise. No caso dos 

autos, verifico a inexistência do vício apontado. Isso porque, em que pese 

a relutância da parte Embargante em aceitar o teor do decisum, tal 

irresignação se mostra desprovida de fundamentos sólidos. Não há 

nenhuma contradição ou omissão na sentença, eis que o teor da Súmula 

385 do STJ não vincula as demais instâncias do Poder Judiciário, já que a 

análise da ocorrência de danos morais deve ser analisada caso a caso. O 

que se percebe, na verdade, é que a alegação de contradição e omissão 

busca tão somente rediscutir a matéria decidida com absoluta clareza, o 

que é vedado em sede de embargos de declaração. Ante o exposto, 

CONHEÇO dos presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e, no mérito, 

NEGO-LHES PROVIMENTO, em decorrência da inexistência da omissão 

apontada, de molde que mantenho o decisum outrora proferido em seus 

exatos termos. Intimem-se as partes, certificando-se nos autos. 

Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Às 

providências. ROSÁRIO OESTE, 23 de julho de 2018. RICARDO NICOLINO 

DE CASTRO Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000287-37.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS KAROLAYNE ZARZENAN DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA OAB - MT0023047A 

(ADVOGADO)

GUILHERME PUERARI MARQUES OAB - MT0023180A (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 21 de NOVEMBRO de 2018, às 13:00 horas, para 

realização de audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000287-37.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS KAROLAYNE ZARZENAN DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA OAB - MT0023047A 
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(ADVOGADO)

GUILHERME PUERARI MARQUES OAB - MT0023180A (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 21 de NOVEMBRO de 2018, às 13:00 horas, para 

realização de audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000345-40.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO RONAILTON DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/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 21 de NOVEMBRO de 2018, às 13:30 horas, para 

realização de audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000309-95.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO MARIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE MOREIRA CAVALCANTE JUNIOR OAB - MT21619/O (ADVOGADO)

JESSICA LISSA PEREIRA BARRETO SAMPAIO OAB - MT21620/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. (REQUERIDO)

 

· Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Ricardo Nicolino 

de Castro, designa o dia 21 de NOVEMBRO de 2018, às 14:00 horas, para 

realização de audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000309-95.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO MARIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE MOREIRA CAVALCANTE JUNIOR OAB - MT21619/O (ADVOGADO)

JESSICA LISSA PEREIRA BARRETO SAMPAIO OAB - MT21620/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. (REQUERIDO)

 

· Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Ricardo Nicolino 

de Castro, designa o dia 21 de NOVEMBRO de 2018, às 14:00 horas, para 

realização de audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000346-25.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

DARLENE JOSEFA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/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 21 de NOVEMBRO de 2018, às 14:30 horas, para 

realização de audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000347-10.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON JESUS DE MELO (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 21 de NOVEMBRO de 2018, às 15:00 horas, para 

realização de audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000352-32.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

THALLYSSON OSNAN DE ALMEIDA (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 21 de NOVEMBRO de 2018, às 15:30 horas, para 

realização de audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000353-17.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

THALLYSSON OSNAN DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/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 21 de NOVEMBRO de 2018, às 16:00 horas, para 

realização de audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000355-84.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

EDILENE FERREIRA SANTANA (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 21 de NOVEMBRO de 2018, às 16:30 horas, para 

realização de audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000356-69.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE CARLOS FERREIRA LEMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/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 21 de NOVEMBRO de 2018, às 17:00 horas, para 

realização de audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000358-39.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEIR LUIZ DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/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 21 de NOVEMBRO de 2018, às 17:30 horas, para 

realização de audiência de conciliação.

Comarca de Santo Antônio do Leverger

Vara Única
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Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 86044 Nr: 796-19.2018.811.0053

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONICLEI SOARES DO ROSARIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte requerente para que providencie o pagamento da 

COMPLEMENTAÇÃO de diligência do Oficial de Justiça (NO VALOR DE 

R$455,00), no prazo de 48 horas. Para tanto, a parte requerente deverá 

acessar o site do TJMT e emitir a guia de complementação de diligência, e 

informar nos autos o pagamento. Site do TJMT > emissão de guias online > 

diligencias > emissão de guia complementação de diligencia - 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/complementacao

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 84202 Nr: 15-94.2018.811.0053

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAPHAELLA ROCHA GUEDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414, Maria Lucilia Gomes - OAB:84206/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte requerente para que providencie o pagamento da 

COMPLEMENTAÇÃO de diligência do Oficial de Justiça, (NO VALOR DE 

R$490,00)no prazo de 48 horas. Para tanto, a parte requerente deverá 

acessar o site do TJMT e emitir a guia de complementação de diligência, e 

informar nos autos o pagamento. Site do TJMT > emissão de guias online > 

diligencias > emissão de guia complementação de diligencia - 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/complementacao

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 43025 Nr: 1199-32.2011.811.0053

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURIDES DOMINGOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONEI LARA MONTEIRO DA 

SILVA - OAB:16542

 Vistos etc.

Fl. 90: Indefiro o pedido postulado. Ora, é cediço que o § 2º do art. 396-A 

do Código de Processo Penal autoriza ao magistrado a nomear ex officio 

defensor ao acusado que citado não constituir causídico.

O provimento solicitado pelo i. advogado, além e desnecessário, somente 

acarretaria em procrastinação desta ação penal, que conforme se 

verifica, já se arrasta há mais de 05 (cinco) anos.

Assim sendo, INTIME-SE o causídico nomeado à fl. 89 para apresentar 

resposta escrita à acusação em favor do acusado no prazo de 10 (dez) 

dias.

 Transcorrido o prazo assinalado, certifique-se e venham-me os autos 

conclusos.

Cumpra-se.

Às providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000167-96.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

JUREMA AUXILIADORA MAGALHAES GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 30 de julho de 2018 DENILZA RAMOS DE ANDRADE

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000076-35.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

GLEICIANE RIBEIRO HOTH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IBI PROMOTORA DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 30 de julho de 2018 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Comarca de São José dos Quatro Marcos

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 039/2018 – CA     A Doutora LÍLIAN BARTOLAZZI 

LAURINDO BIANCHINI, Meritíssima Juíza de Direito e Diretora do Foro 

dessa comarca de São José dos quatro Marcos/MT, no uso de suas 

atribuições legais e na forma da Lei.       CONSIDERANDO que a Srª 

Mayara Jenniffer Mesanini de Souza portadora do RG 2507528-4 

-SESP/MT e do CPF 046.338.021-51, foi nomeada através do Ato 

604/2018-DRH, datado de 12/07/2018, para exercer efetivamente o Cargo 

de Analista Judiciário PTJ, nesta Comarca,       RESOLVE:Art. I. LOTAR a 

servidora, MAYARA JENNIFFER MESANINI DE SOUZA, brasileira, solteira, 

portadora do RG n. 2507528-4 -SESP/MT e do CPF n. 046.338.021-51, 

para exercer o cargo de Analista Judiciário PTJ, da Vara Única/Juizado 

Especial, desta Comarca, conforme o Ato de Posse, Compromisso, e 

entrada em exercício a partir do dia 30/07/2018, com efeitos a partir da 

assinatura do Termo de Posse, Compromisso e Exercício.   Publique-se, 

registre-se e cumpra-se, remetendo-se cópia ao Departamento de 

Recursos Humanos do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.   

São José dos Quatro Marcos, 26 de julho de 2018.       Lilian Bartolazzi 

Laurindo BianchiniJuíza de Direito e Diretora do Forotable

 PORTARIA Nº 039/2018 – CA

 A Doutora LÍLIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIANCHINI, Meritíssima Juíza 

de Direito e Diretora do Foro dessa comarca de São José dos quatro 

Marcos/MT, no uso de suas atribuições legais e na forma da Lei.

 CONSIDERANDO que a Srª Mayara Jenniffer Mesanini de Souza portadora 

do RG 2507528-4 -SESP/MT e do CPF 046.338.021-51, foi nomeada 

através do Ato 604/2018-DRH, datado de 12/07/2018, para exercer 

efetivamente o Cargo de Analista Judiciário PTJ, nesta Comarca,

 RESOLVE:

Art. I. LOTAR a servidora, MAYARA JENNIFFER MESANINI DE SOUZA, 

brasileira, solteira, portadora do RG n. 2507528-4 -SESP/MT e do CPF n. 

046.338.021-51, para exercer o cargo de Analista Judiciário PTJ, da Vara 

Única/Juizado Especial, desta Comarca, conforme o Ato de Posse, 

Compromisso, e entrada em exercício a partir do dia 30/07/2018, com 

efeitos a partir da assinatura do Termo de Posse, Compromisso e 

Exercício.

 Publique-se, registre-se e cumpra-se, remetendo-se cópia ao 

Departamento de Recursos Humanos do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso.

 São José dos Quatro Marcos, 26 de julho de 2018.

 Lilian Bartolazzi Laurindo Bianchini

Juíza de Direito e Diretora do Foro
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Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 89309 Nr: 2265-45.2018.811.0039

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ONILDO ALVES DE ALMEIDA, MAURO DE 

FREITAS BARBOSA, EDMAR RIBEIRO DE ALMEIDA, AGATA KRISHANA 

ZAMBELE ALMEIDA, EDMAR MATOS RIBEIRO ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13994-A, LÁZARO JOSE GOMES JÚNIOR - 

OAB:MT - 8194 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA EFETUAR O 

DEPOSITO DE DILIGENCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA,, DEVENDO SER 

INDENTIFICADO O DEPOSITO COM NUMERO DO PROCESSO, PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO. CONFOME PROVIMENTO 07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 89156 Nr: 2167-60.2018.811.0039

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEUSA DUARTE PRIOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nara Rubia Alves de Resende - 

OAB:MT0020985B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA EFETUAR O 

DEPOSITO DE DILIGENCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA,, DEVENDO SER 

INDENTIFICADO O DEPOSITO COM NUMERO DO PROCESSO, PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO. CONFOME PROVIMENTO 07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 17084 Nr: 286-97.2008.811.0039

 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: MARLENE SEVERINO MILLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALERIA APARECIDA SOLDA DE 

LIMA - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMILY MARIA DE BULHÕES 

DUARTE - OAB:PROC. FED.

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA 

MANIFESTAR-SE NOS PRESENTES AUTOS, ACERCA DOS DOCUMENTOS 

JUNTADOS ÁS FLS 357/358 NO PRAZO LEGAL

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 52932 Nr: 704-59.2013.811.0039

 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: VANDERLEIA BATISTA DE OLIVEIRA, DOUGLAS DE 

OLIVEIRA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTE JUÍZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS-MT - OAB:QUATRO MARCOS, 

ELISANGELA RODRIGUES DA SILVA - OAB:MT 18777/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, INDEFIRO a liminar de busca e apreensão.Defiro os benefícios da 

justiça gratuita.Cite-se a parte requerida para contestar o pedido e indicar 

as provas que pretende produzir em 05 (cinco) dias.Notifique-se o 

Ministério Público.Intime-se.Cumpra-se.São José dos Quatro Marcos/MT, 

20 de fevereiro de 2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 23804 Nr: 1431-23.2010.811.0039

 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: IVANIR NUNES DA CONCEIÇÃO ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ PEREIRA PARDIN - 

OAB:4776-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA QUE FIQUE 

CIENTE, ACERCA DO ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO FLS.156.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 52528 Nr: 270-70.2013.811.0039

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RIO TIBAGI COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CRÉDITOS FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBSON DOS SANTOS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINE FAGUNDES GARCIA 

DUARTE ALVES PINTO - OAB:6294/B, RONALDO BATISTA ALVES 

PINTO - OAB:7556/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONALDO BATISTA ALVES 

PINTO - OAB:7556/B

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO (A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFETAR-SE ACERCA DA DEVOLUÇÃO DE CORRESPONDENCIA, NO 

PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 84550 Nr: 4675-13.2017.811.0039

 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: WSC, ABVC

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ALEXANDRE 

MAIORQUIN - OAB:MT-8278, MANOEL ALVARES CAMPOS JÚNIOR - 

OAB:MT 9791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo de Fls. 01/04 para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos e, JULGO PROCEDENTES os pedidos 

iniciais, sob o artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, para o fim de 

DECRETAR o divórcio de Wellington Sales Camargo e Aline Bonfim 

Valério.Condeno em custas, se houver.Transitada em julgado, o que 

deverá ser certificado, expeça-se mandado de averbação, encaminhando 

para cumprimento no serviço registral competente, retornando a 

requerente a usar o nome de solteira, qual seja, Aline Bonfim Valério. 

Após, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações 

necessárias.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. São José dos Quatro 

Marcos/MT, 25 de julho de 2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 78653 Nr: 1604-03.2017.811.0039

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: KDST

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANESSA MORITZ LUZ - 

OAB:37874

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IZAIAS DOS SANTOS SILVA 

JUNIOR - OAB:11849/B

 AUTOS Nº 1604-03.2017.811.0039

CÓDIGO 78653

Vistos.

Considerando que a esta Comarca encontra-se desprovida de Defensor 

Público, nomeio o Advogado Dr. Izaias dos Santos Silva Junior, OAB/MT 
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11.849, para atuar em defesa do requerido.

 Outrossim, arbitro-lhe honorários advocatícios no importe 01 (um) URH 

(Unidade Referencial de Honorários)– Seção do Estado de Mato Grosso, a 

serem pagos pelo Estado de Mato Grosso.

Dê-se vista ao advogado para o prosseguimento do feito.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 25 de julho de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 72012 Nr: 2160-39.2016.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALICE RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED - CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO PORTO FRANCO 

PIOLA - OAB:153292

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FRANCISCO 

COLETA COUTINHO - OAB:MT 9172-B, JOSE EDUARDO POLISEL 

GONÇALVES - OAB:12009

 AUTOS Nº 2160-39.2016.811.0039

CÓDIGO 72012

Vistos.

Intime-se a parte autora, para que se manifeste, querendo, o que entender 

de direito no prazo legal de 15 (quize) dias.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

São José dos Quatro Marcos/MT, 24 de julho de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 88822 Nr: 1991-81.2018.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FÁBIO SCRIMIM RAZERA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EZEQUIEL ESCOBAR DA SILVA - DE CUJUS, 

ORMINDA BORGES DA SILVA, EDNA ESCOBAR DA SILVA, CLAUDIO 

ESCOBAR DA SILVA, ELZA ESCOBAR, CARLOS ESCOBAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO RICCI GARCIA - 

OAB:15078, WAGNER PERUCHI DE MATOS - OAB:9865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FEITOS CÍVEIS Nº 1991-81.2018.811.0039

CÓDIGO 88822

Vistos.

Compulsando os autos determino que a parte autora proceda com a 

emenda da inicial para o fim de:

 a) Comprovar sua hipossuficiência de recursos nos termos do art. 5º, 

LXXIV, CRFB/88 c/c art. 99, §2º, Código de Processo Civil, colecionando 

ao feito comprovante de renda, bem como, declaração de imposto de 

renda, dos últimos dois exercícios;

b) Apresentar os confinantes/confrontantes devidamente qualificados.

 Desta feita, DETERMINO que seja intimado o patrono da parte autora para 

o fim de emendar a inicial nos moldes acima delineados, no prazo de 15 

(quinze) dias, cientificando-se na oportunidade o autor que o não 

cumprimento de tais determinações no prazo legal acarretará no 

indeferimento da petição inicial conforme preceitua o art. 321, paragrafo 

único, do Código de Processo Civil.

Intimem-se. Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 23 de julho de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 89204 Nr: 2194-43.2018.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZAIAS TAVARES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GALILEU ZAMPIERI - 

OAB:11574/MT, GIUSEPPE ZAMPIERI - OAB:10603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 2194-43.2014.811.0039

CÓDIGO 89204

Vistos.

Trata-se de Ação de Procedimento Comum ajuizada por Izaias Tavares 

dos Santos em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS, ambas devidamente qualificadas.

Juntou documentos.

Distribuído os autos no dia 19/07/2018, sob o ID nº 89204.

Após, cuida-se de requerimento de desistência da ação formulado pela 

parte autora em 19/07/2018, sob o ID nº 89272.

Ante o petitório, HOMOLOGO a desistência da Ação e JULGO EXTINTO o 

presente feito sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, 

inciso VIII, do Código de Processo Civil.

Isento o requerente ao pagamento de custas e despesas processuais.

Transitada em julgado, arquive-se com as anotações e baixas 

necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos-MT, 23 de julho de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 89309 Nr: 2265-45.2018.811.0039

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ONILDO ALVES DE ALMEIDA, MAURO DE 

FREITAS BARBOSA, EDMAR RIBEIRO DE ALMEIDA, AGATA KRISHANA 

ZAMBELE ALMEIDA, EDMAR MATOS RIBEIRO ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13994-A, LÁZARO JOSE GOMES JÚNIOR - 

OAB:MT - 8194 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 2265-45.2018.811.0039

CÓDIGO 89309

Vistos.

1. Comunique-se ao juízo deprecante acerca da distribuição desta, caso já 

não tenha o feito;

2. Requisite-se o recolhimento das custas judiciais e diligências do Oficial 

de Justiça pela parte interessada em 30 (trinta) dias caso não seja 

beneficiária da assistência judiciária gratuita;

 3. Decorrido o prazo sem recolhimento, devolva-se a presente à Comarca 

de origem independente de novo despacho;

4. Caso recolhido ou sendo a parte isenta, cumpra-se, conforme 

deprecado, servindo a presente de mandado, devendo ser cumprida no 

prazo assinalado e, na sua ausência, em 10 (dez) dias, pelo Oficial de 

Justiça, nos moldes do artigo 372, C.N.G.C./MT;

5. Após, observadas as formalidades legais, devolva-se à Comarca de 

origem com nossas homenagens, dando-se baixa na distribuição.

Expeça-se o necessário.

São José dos Quatro Marcos/MT, 23 de julho de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 87750 Nr: 1499-89.2018.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LMDO, MCMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANESSA MORITZ LUZ - 

OAB:37874

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVIO JOSÉ COLUMBANO 

MONEZ - OAB:MT 8996

 PROCESSO 1499-89.2018.811.0039

CÓDIGO 87750
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Vistos.

 Certifique-se o transcurso do prazo de contestação concedido ao 

requerido.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

São José dos Quatro Marcos/MT, 20 de julho de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 84932 Nr: 140-07.2018.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AADF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRDOB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANATOLY HODNIUK JUNIOR - 

OAB:MT 7963

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO 140-07.2018.811.0039

CÓDIGO 84932

Vistos.

 Considerando carta precatória que foi devidamente cumprida, na qual o 

requerido mesmo citado descumpriu a obrigação e, ainda, consoante à 

certidão de ref. 27, DETERMINO a intimação pessoal da representante legal 

da parte requerente, para que se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção e arquivamento, com fundamento no art. 485, III, do 

Código de Processo Civil.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

São José dos Quatro Marcos/MT, 20 de julho de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 82234 Nr: 3568-31.2017.811.0039

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DO NOROESTE DE 

MT - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS MARQUES, VALDOMIRO 

MARQUES SOBRINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA BEATRIZ RIEFFE FRANCO 

- OAB:20.720-B, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:MT 9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº: 82234.

Vistos.

Trata-se de ação de execução de título extrajudicial.

Citado o requerido para efetuar o pagamento no prazo legal, quedou-se 

inerte.

Houve pedido para o imediato bloqueio/penhora de numerários e valores 

encontrados em conta bancária para a satisfação do crédito do 

Exequente.

Informou o exequente tratar-se do valor de R$ 71.610,75 (setenta e um mil 

e seiscentos e dez reais e setenta e cinco centavos), título que executa 

no presente momento.

 O pedido deve ser deferido, pois visa o bloqueio de numerário, limitado ao 

valor executado, para viabilizar o prosseguimento da execução, evitando 

que se torne inócua.

 Ademais, de se anotar que, consoante orientação do STJ, e penhora 

on-line “não ofende a gradação prevista no art. 655 do CPC e nem o 

princípio da menor onerosidade da execução disposto no art. 620 do CPC”. 

(Ag.Rg. no Ag. Nº 935.082 – RJ Relator Ministro Fernando Gonçalves. 

Quarta Turma. Data do Julgamento: 19.02.2008.

Posto isto, defiro o pedido de bloqueio na Conta Corrente do Executado 

(CPF 485.418.511-72 e 650.944.681-20) no valor de R$ $ 71.610,75 

(setenta e um mil e seiscentos e dez reais e setenta e cinco centavos).

 Informo que a ordem para o bloqueio do valor já foi enviada pelo Sistema 

Bacenjud na data de 16/07/2018 e, em resposta obtida em 19/07/2018 

(conforme documento em anexo), ordem não cumprida por insuficiência de 

saldo, valor irrisório desbloqueado.

Determino a intimação da parte exequente para que se manifeste, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 19 de julho de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 76944 Nr: 811-64.2017.811.0039

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A - MATRIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ VITÓRIO PAVIN, MARIA PENA PAVIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ C. N.RIBEIRO - 

OAB:12.560, MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - 

OAB:15445/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 811-64.2017.811.0039

CÓDIGO 76944

Vistos.

 Trata-se de Ação de Execução por Título Executivo Extrajudicial ajuizada 

por BANCO BRADESCO S.A. em desfavor de JOSÉ VITÓRIO PAVIN e 

MARIA PENA PAVIN.

Em ref. 8 decisão homologando a autocomposição realizada entre as 

partes com a finalidade de solucionar o litígio de forma pacífica.

 Petitório em ref. 18 o qual requer a extinção do processo pela satisfação 

da dívida.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

Havendo o devedor adimplido a obrigação, considerando a manifestação 

da parte exequente em ref. 18, a extinção do feito é medida que se impõe.

Isto posto, JULGO EXTINTA a presente execução e o faço com fulcro nos 

termos do artigos 924, inciso II, e 925, ambos do CPC.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se com as anotações e 

baixas de estilo.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 19 de julho de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 59220 Nr: 83-91.2015.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS ROBERTO DE JESUS ANGELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÔNIA UTRE DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER PERUCHI DE MATOS - 

OAB:9865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS-MT - OAB:QUATRO MARCOS

 AUTOS Nº. 83-91.2015.811.0039.

CÓDIGO Nº. 59220.

Vistos.

 Trata-se de Ação de Divórcio Litigioso c/c Pedido de Pensão Alimentícia e 

Guarda ajuizada por Marcos Roberto de Jesus Angelo, em desfavor de 

Sônia Utre de Jesus, todos devidamente qualificados nos autos.

Diante do termo de audiência em referencia n. 52 as partes entabularam 

acordo, assim, em referencia n. 53 foi proferida sentença homologatória 

do feito, entretanto, sem constar na decisão a expedição do competente 

mandado de averbação ao registro civil em que se registrou o casamento 

dissolvido.

Assim, por tudo que dos autos consta, nos termos do art. 10, I, do Código 

Civil e arts. 29 a 33, parágrafo único, da Lei dos Registros Públicos, 

expeça-se o pertinente mandado de averbação ao Registro Civil em que 

se registrou o casamento aqui dissolvido (art. 1.571, § 1º, do CC), para 

que seja averbada a presente sentença (art. 10, I, do Código Civil c/c art. 

29, § 1º, a, da Lei 6.015/1973), observando o que dispõe a CNGC.

 Na sequência, informada a averbação e o registro sobreditos, anote-se, e 

proceda-se a Secretaria desta Vara o arquivamento dos autos, com as 

baixas e cautelas de estilo.

São José dos Quatro Marcos/MT, 19 de julho de 2018.
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Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 87900 Nr: 1580-38.2018.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ALFREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO 

MARCOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON RODRIGUES DA SILVA 

- OAB:17872/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIRIELE GARCIA RIBEIRO - 

OAB:MT 10636

 Feitos Cíveis nº 1580-38.2018.811.0039.

Código nº. 87900.

Vistos.

Cuida-se de Ação Ordinária de Cobrança de Diferenças Remuneratórias 

referentes à URV c/c Obrigação de Fazer e pedido liminar proposta por 

José Alfredo em desfavor do MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO 

MARCOS MT, ambos devidamente qualificados.

 Concedo os benefícios da JUSTIÇA GRATUITA.

CITE-SE o requerido, para, querendo, contestar no prazo legal (arts. 297 e 

188 do Código de Processo Civil) com as advertências dos artigos 285 e 

319 do referido codex.

Consigne na intimação a imperiosidade do requerido, informar ao juízo se 

houve algum tipo de pagamento a requerente relativo à rubrica “URV”.

 Se positivo, descrever o valor e data do eventual pagamento. 

Materializada a resposta, com ou sem a juntada de documentos, 

intimem-se a parte autora para impugnar em 10 (dez) dias.

 Não havendo contestação, e por tratar-se de matéria envolvendo direito 

indisponível certifique-se e dê-se vista ao Ministério Público.

A seguir, intimem-se as partes para, dentro do prazo máximo de 10 (dez) 

dias, ratificarem os pleitos porventura formulados, ou especificarem 

outras provas que pretendem produzir, mediante justificativa de finalidade 

e pertinência, sob pena de indeferimento.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos 

para, se for o caso, designação de audiência preliminar, saneamento ou 

julgamento antecipado da lide, conforme o caso.

Intimem-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos-MT, 04 de junho de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 87334 Nr: 1300-67.2018.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NIVALDO MASSONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO 

MARCOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON RODRIGUES DA SILVA 

- OAB:17872/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIRIELE GARCIA RIBEIRO - 

OAB:MT 10636

 Feitos Cíveis nº 1300-67.2018.811.0039.

Código nº. 87334.

Vistos.

Cuida-se de Ação Ordinária de Cobrança de Diferenças Remuneratórias 

referentes à URV c/c Obrigação de Fazer e pedido liminar proposta por 

NIVALDO MASSONI em desfavor do MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS 

QUATRO MARCOS MT, ambos devidamente qualificados.

 Concedo os benefícios da JUSTIÇA GRATUITA.

CITE-SE o requerido, para, querendo, contestar no prazo legal (arts. 297 e 

188 do Código de Processo Civil) com as advertências dos artigos 285 e 

319 do referido codex.

Consigne na intimação a imperiosidade do requerido informar ao juízo se 

houve algum tipo de pagamento à requerente relativo à rubrica “URV”. Se 

positivo, descrever o valor e data do eventual pagamento. Materializada a 

resposta com ou sem a juntada de documentos, intime-se a parte autora 

para, querendo, impugnar em 10 (dez) dias.

 Não havendo contestação, e por tratar-se de matéria envolvendo direito 

indisponível, certifique-se e dê-se vista ao Ministério Público.

A seguir, intimem-se as partes para, dentro do prazo máximo de 10 (dez) 

dias, ratificarem os pleitos porventura formulados, ou especificarem 

outras provas que pretendem produzir mediante justificativa de finalidade 

e pertinência, sob pena de indeferimento.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos 

para, se for o caso, designação de audiência preliminar, saneamento ou 

julgamento antecipado da lide, conforme o caso.

Intimem-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos-MT, 21 de maio de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

Comarca de Sapezal

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 101046 Nr: 2193-72.2017.811.0078

 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: ANTONIO RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA CECILIA ALVES DA 

CUNHA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido extinguindo o processo 

com resolução de mérito, nos termos do artigo 487 I do CPC/20015 e via de 

consequência DETERMINO:a) A restauração da certidão de nascimento 

ANTONIO RIBEIRO, nascido em 20 de Setembro de 1965, no município de 

Cocal/PI, filho de Marina Ribeiro, avós maternos: Raimundo Angelo Ribeiro 

e Luiza Maria Rodrigues, no prazo de 15(quinze) dias.b) Oficie-se ao Juízo 

Corregedor do Cartório Civil do 2º Ofício de Itaituba/PA para que determine 

ao Oficial cartorário o cumprimento integral , a presente decisão.Após, 

cumpridas as formalidades legais, ARQUIVE-SE.Intimem-se a parte 

autora.SEM CUSTAS.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às 

providências

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 108950 Nr: 1340-29.2018.811.0078

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGUES & PUTKAMMER LTDA - ME, 

ARMANDO RODRIGUES, JOSE ALVIR PUTTKAMMER, ADRIANA DA SILVA 

PUTTKAMMER, ISALETE DA SILVA PUTTKAMMER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:22819

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sentença

Vistos em Correição.

Trata-se de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por BANCO DO 

BRASIL em face de RODRIGUES & PUTTKAMMER LTDA ME, devidamente 

qualificados nos autos.

Em 28/06/2018, a parte autora requereu a desistência da Ação nos termos 

do artigo 485 VIII do CPC/2015 (ref. 09).
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Vieram os autos Conclusos para Sentença.

É o relato do necessário.

Fundamento e Decido.

De acordo com o art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil Brasileiro, 

extingue-se o processo sem a resolução do mérito quando o juiz “verificar 

ausência de legitimidade ou de interesse processual”.

Observa-se no presente caso que não existe mais razão para existência 

da presente demanda, visto que perdeu seu objeto.

A própria parte autora manifestou interesse em desistir da continuidade do 

processo.

 Sendo assim, verifica-se que não existe mais razão para prosseguimento 

da demanda, diante da perda do objeto.

Ante o exposto, com fundamento no art. 485, inciso IV, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO o processo sem julgamento do mérito por 

desistência da parte autora.

 Sem custas.

Transitada em julgado, certifique-se o necessário e arquive-se.

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.: 81692 Nr: 925-51.2015.811.0078

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDERSON CÉSAR FREI ALEXO, FELIPE BEDIN 

BIASOTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO YASSUHIRO MAMOSE, ESPOLIO DE 

YASSUE MAMOSE, RICARDO YASSUHIRO MAMOSE, HATUNE MAMOSE, 

KARLA TOSHIE MAMOSE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON CESAR FREI ALEXO - 

OAB:7069/MT, FELIPE BEDIN BIASOTTO - OAB:9183/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, declaro EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, diante da perda de objeto, com fulcro no art. 485, IV, do Código 

de Processo Civil/2015, sendo que não há título executivo hábil para 

prosseguir a lide.Condeno os exequentes ao pagamento de Custas e 

taxas processuais, bem como honorários advocatícios que fixo em 10%

(dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85 § 2º 

do CPC/2015.Intime-se as partes.Certificado o trânsito em julgado, 

REMETAM-SE imediatamente ao arquivo com as baixas necessárias e 

anotações de estilo.Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas 

de estilo.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 110331 Nr: 2265-25.2018.811.0078

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDCDSLDQ, JQDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDOB, ER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ MINERVINO DE ATAIDE - 

OAB:4070

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado(a), para que, no 

prazo de 05(cinco) dias, proceda ao recolhimento de diligência para o 

Oficial de Justiça, a fim de que o mesmo possa dar cumprimento ao 

mandado expedido nos autos.

Diante do Provimento n.7/2017CGJ, datado de 13.06.2017, implantado 

nesta Comarca, e em todo o Estado de Mato Grosso da Central de 

Processamento de Diligência para Oficiais de Justiça, que entrou em vigor 

na data do dia 26.06.2017, a forma de pagamento, descrita a seguir:

 Art. 4º do Pro. 07/2017 – A Guia para o pagamento de diligências dos 

Oficiais de Justiça será emitida EXCLUSIVAMENTE pelo portal do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso: www.tjmt.jus.br

COMO LOCALIZAR:

 Para Emissão de Guia de Diligência:

 http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao

Guia de Complementação de Diligência

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/complementacao

OU AINDA: Entrar no site www.tjmt.jus.br-> Serviços – Guias – Diligências 

– Emissão de Guia de Diligência (acesso com o número único do processo 

e não o código) e pesquisar. Colocar o nome da cidade, bairro (se 

urbano), para zona rural, faz-se necessário mencionar a localidade onde 

ocorrerá a intimação, por fim inserir o CPF do pagante.

Comarca de Tabaporã

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 11387 Nr: 138-13.2011.811.0094

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: I. M. de Melo Madeiras - Epp

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José dos Santos Netto - 

OAB:MT/3.677-A, Silviana Milene dos Santos Araújo - OAB:MT/8.805

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:OAB/RS 80.026-A

 Impulsiono os presentes autos, para intimação das partes, na pessoa de 

seus advogados, para manifestar acerca da petição de fls. 499/500.

Comarca de Tapurah

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 56937 Nr: 597-60.2017.811.0108

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilma Tereza de Souza Ramos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL TERRABUIO MOREIRA - 

OAB:MT 18.870-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos para intimar da parte autora, por seu(ua) 

procurador(a), para que efetue, no prazo de 5 dias, o depósito da 

diligência, devendo para tanto acessar o CPD – Central de Processamento 

de Diligências dos Oficiais de Justiça, no site do Tribunal de Justiça e 

apresentar o comprovante de pagamento de diligência nos autos, a fim de 

que seja cumprido o mandado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 52323 Nr: 733-91.2016.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAYF ROBERTO TIRLONI, CEZAR ROBERTO 

TIRLONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, Gustavo Rodrigo Goes Nicoladeli - 

OAB:OAB/MT 17.980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL TERRABUIO MOREIRA 

- OAB:MT 18.870-O

 Impulsiono os autos para promover a intimação do(a) douto(a) advogado 

MARCOS LEVI BERVIG, OAB 6312-A , 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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 23926 Nr: 194-38.2010.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO JOHN DEERE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELSO JOSÉ TIRLONI, Roseli Bonissoni Tirloni, 
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Reinaldo Tirloni, CEZAR ROBERTO TIRLONI, ELZA SALETE ZUFFO 

TIRLONI, ELZIRA PEROTTONI TIRLONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA 

- OAB:17224

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Lopes de Oliveira 

Casati - OAB:19724/0, RAFAEL TERRABUIO MOREIRA - OAB:MT 

18.870-O

 Impulsiono os autos para promover a intimação do(a) douto(a) advogado 

MARCOS LEVI BERVIG, OAB 6312-A , 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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 26288 Nr: 892-10.2011.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Du Pont do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agrícola Takahashi Ltda ME, Sergio Mamoru 

Takahashi, ELISA SATIE ODA TAKAHASHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: James Leonardo P. Avila - 

OAB:MT 5367, Paulo Rogerio de Oliveira - OAB:11324/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO DE MATOS 

BORGES - OAB:MT 11.068-B, VINICIUS PULIDO GUADANHIN - OAB:MT 

11.006-B

 Impulsiono os autos para promover a intimação do(a) douto(a) advogado 

FERNANDO DE MATOS BORGES, OAB 11.068-B, 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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 10246 Nr: 219-95.2003.811.0108

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rafaela Calgaro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEURIVAN SANGALLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafaela Calgaro - OAB:MT 

9.403-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIZIANE KOCH - OAB:6167-B

 Impulsiono os autos para promover a intimação do(a) douto(a) advogado 

ELIZIANE KOCH, OAB 6167-B, 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 59978 Nr: 2329-76.2017.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sara Ramires Oliveira Pereira, Maria Marcia Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda de Souza Campos 

Belo Silveira - OAB:MT 12.584

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para promover a intimação do(a) douto(a) advogado 

AMANDA DE SOUZA CAMPOS BELO SILVEIRA, OAB 12584, 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 59938 Nr: 2306-33.2017.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARGEMIRA IRENE SPINDOLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda de Souza Campos 

Belo Silveira - OAB:MT 12.584

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para promover a intimação do(a) douto(a) advogado 

AMANDA DE SOUZA CAMPOS BELO SILVEIRA, OAB 12584, 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 58704 Nr: 1541-62.2017.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALDOMIRO MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): General Motors do Brasil Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda de Souza Campos 

Belo Silveira - OAB:MT 12.584

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para promover a intimação do(a) douto(a) advogado 

AMANDA DE SOUZA CAMPOS BELO SILVEIRA, OAB 12584, 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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 42517 Nr: 1481-31.2013.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Miguel Hilario Oro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osvaldo da Veiga, Elida da Veiga, ODENIR LUIZ 

ZANCANARO, LEONICE APARECIDA MOSCEBROKI ZANCANARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALDO LOUREIRO DA SILVA - 

OAB:MT 11 162-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriana Vanderlei Pommer 

Senn - OAB:MT0014810, ANDERSON CARLOS ALVES BOTIN - 

OAB:14480/MT, Claudiane Tereza Vieira Tirloni - OAB:OAB/MT 

15717, Edy Wilson Piccini - OAB:MT 4.950

 Impulsiono os autos para promover a intimação do(a) douto(a) advogado 

ALDO LOUREIRO DA SILVA, OAB 11162-B , 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

Diretoria do Forúm

Portaria

II PROCESSO SELETIVO PARA CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS NA 

ÁREA DE SERVIÇO SOCIAL E FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA 

DA COMARCA DE TERRA NOVA DO NORTE – 2018

EDITAL nº 8/2018/DF

O DOUTOR JEAN PAULO LEÃO RUFINO, JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO 

FORO DA COMARCA DE TERRA NOVA DO NORTE, no uso de suas 

atribuições legais, de acordo com a Decisão nº, no Pedido de Abertura de 

Processo Seletivo decisão nº 838/2018 –VDG - CIA nº 

0710048-06.2018.8.11.0085, e do Provimento nº 6/2014/CM, de 7.3.2014, 

torna pública a abertura do II Processo Seletivo para Credenciamento de 

Profissionais nas áreas de Serviço Social para preenchimento de 01(uma) 

vaga e formação de cadastro de reserva desta Comarca de Terra Nova 

do Norte, mediante as seguintes condições:

 1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

 1.1 O processo seletivo visa o preenchimento de 01(uma) vaga de 

Assistente Social, bem como formação de cadastro reserva e será regido 

por este Edital, pelo Provimento nº 6/2014/CM, de 7.3.2014 e realizado pela 

Comissão do processo seletivo, instituída pela Portaria nº 28/2018/DF, de 

13.07.2018, composta pelos seguintes membros:

 Kátia Flávia Beê, Gestor Geral, matrícula 10.952;

Elisandra Hattori da Rocha, Gestora Administrativa, matrícula 12.474;

Aline Schorro, Gestora Judiciária, matrícula 32.619;

1.2. As inscrições serão realizadas gratuitamente e recebidas 

exclusivamente na Central de Administração do Fórum da Comarca de 

Terra Nova do Norte/MT, situado na Av. Cloves Felício Vettorato, nº 1.000, 

Centro, no período compreendido de 30.07.2018 a 01.09.2018, no horário 

das 12 às 18hs. (horário local).
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 2. DAS FASES DO PROCESSO SELETIVO:

 2.1. O Processo Seletivo será composto pelas seguintes fases:

 a) divulgação do edital;

 b) inscrição dos interessados;

 c) análise da documentação e do currículo;

 d) divulgação dos interessados habilitados;

 e) publicação dos Atos de credenciamento.

 3. DA FORMA E CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

 3.1. A Diretoria do Foro promoverá o exame de seleção, mediante análise 

do currículo dos interessados, divulgando o resultado no átrio do Fórum, e, 

em seguida deverá encaminhar, no prazo de 20 (vinte) dias, ao Presidente 

do Tribunal de Justiça, a relação dos profissionais habilitados ao 

credenciamento.

 3.2. As inscrições deverão ser realizadas no período de 30.07.2018 à 

01.09.2018, da seguinte forma:

 a) pessoalmente ou por procuração pública ou particular, com o 

reconhecimento público de autenticidade da assinatura, mediante entrega 

do respectivo mandato, acompanhado dos demais documentos descritos 

no subitem 5.1, deste edital e entregues na Diretoria do Fórum desta 

Comarca.

 3.2.1. Não haverá cobrança de taxa de inscrição.

 3.3. As informações prestadas na solicitação de inscrição serão de 

inteira responsabilidade do candidato, dispondo a Comissão de Apoio ao 

Processo Seletivo para credenciamento de profissionais, o direito de 

excluí-lo do processo seletivo por preenchimento incorreto (RG, CPF, data 

de nascimento) bem como em virtude da ausência de veracidade dos 

dados informados, sem prejuízo de eventual responsabilidade penal.

 4. DOS REQUISITOS PARA O CREDENCIAMENTO

 4.1. Para obter o credenciamento, o interessado deverá atender às 

seguintes exigências:

 I - ser maior de 21 (vinte e um) anos;

 II - não possuir antecedentes criminais;

 III - o assistente social deve comprovar que é bacharel no curso superior 

de Serviço Social, devidamente reconhecidos pelo Ministério da Educação, 

e com registro no Conselho Regional da área;

 5. DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA

 5.1. No ato do requerimento, o interessado deverá preencher um 

formulário, conforme modelo constante do Anexo II deste edital, onde fará 

uma declaração, sob as penas da lei, acerca da veracidade das 

informações prestadas, assim como apresentará declaração de relação 

de parentesco, conforme modelo constante no Anexo IV. Com o 

formulário, o interessado deverá apresentar curriculum vitae 

acompanhado dos seguintes documentos:

 I - cópia autenticada da Carteira de Identidade e do Cadastro de Pessoa 

Física (CPF);

 II - certidões negativas criminais expedidas pelas Justiças Estadual e 

Federal;

 III - cópia autenticada do diploma de curso superior;

 IV - cópia autenticada dos títulos e demais documentos exigidos no item 

5.1., III, em relação a cada área profissional;

 V - certidão negativa expedida pelo Conselho Regional correspondente à 

profissão do candidato;

 VI - atestado de sanidade física e mental;

 VII – declaração de parentesco;

 VIII - declaração de que tem pleno conhecimento e concorda com as 

regras estabelecidas neste edital e das normas constantes do Provimento 

nº 6/2014/CM. IX - duas fotografias 3x4, recentes;

 5.3. Será habilitado apenas o profissional que apresentar toda a 

documentação exigida, comprovando-se habilitação profissional, 

qualificação técnica e regularidade fiscal.

 6. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

 6.1. O processo de seleção dos candidatos inscritos será realizado por 

meio de análise de currículo, efetuado pela Comissão de Apoio ao 

Processo Seletivo do Fórum de Terra Nova do Norte, sendo a nota 

composta da seguinte forma:

 6.1.1. O tempo de serviço público tem o valor de 1 (um) ponto a cada ano 

de exercício, não podendo exceder o total de 2 (dois) pontos.

 6.1.2. O tempo de experiência profissional tem o valor de 0,6 (seis 

décimos) de ponto a cada ano de exercício, não podendo exceder o total 

de 3 (três) pontos.

 6.1.2.1. O tempo de serviço público excedente, não utilizado no subitem 

6.1.1, poderá ser aproveitado sob as regras do subitem 6.1.2.

6.1.3. À formação acadêmica serão atribuídos 5 (cinco) pontos, excluído o 

título de graduação requerido para o credenciamento, contados da forma 

seguinte:

 a) Ao título de doutorado, reconhecido ou revalidado, na área específica 

de credenciamento, são atribuídos 3 (três) pontos;

 b) Ao título de doutorado, reconhecido ou revalidado, que não seja na 

área específica de credenciamento, é atribuído 1 (um) ponto;

 c) Ao título de mestrado, reconhecido ou revalidado, na área específica 

de credenciamento, são atribuídos 2 (dois) pontos;

 d) Ao título de mestrado, reconhecido ou revalidado, que não seja na área 

específica de credenciamento, é atribuído 0,75 (setenta e cinco 

centésimos) de ponto;

 e) Ao título de especialização, na forma da legislação educacional em 

vigor, na área específica de credenciamento, é atribuído 1 (um) ponto;

 f) Ao título de especialização, na forma da legislação educacional em 

vigor, que não seja na área específica de credenciamento, é atribuído 0,5 

(cinco décimos) de ponto;

 g) À participação em congressos, seminários e cursos de extensão, na 

área específica de credenciamento, é atribuído 0,25 (vinte e cinco 

centésimos) de ponto.

 6.1.3.1. A pontuação a título de formação acadêmica não pode exceder 

aos 5 (cinco) pontos previstos.

 6.1.3.2. É ônus do candidato a produção de prova documental idônea de 

cada título, não se admitindo a concessão de dilação de prazo para esse 

fim.

 6.1.3.3. Somente serão apreciados os títulos entregues no prazo e forma 

estabelecidos neste edital.

 6.2. Na ocorrência de empate na pontuação de candidatos, será 

priorizado aquele que tiver:

 a) maior idade, nos termos do art. 27, parágrafo único, da Lei nº 

10.741/2003;

 b) maior tempo de exercício na função de jurado, conforme dispõe o art. 

440, do Decreto-Lei 3.689/41, Código de Processo Penal;

 c) maior nota referente ao tempo de experiência profissional, conforme 

dispõe o subitem 6,1,2;

 d) maior nota referente à formação acadêmica, conforme dispõe o 

subitem 6.1.3 deste Edital.

 6.3. Os interessados deverão ter pleno conhecimento dos termos deste 

edital, das condições gerais e particulares de seu objeto, não podendo 

invocar qualquer desconhecimento como elemento impeditivo do seu 

adimplemento, não sendo aceitas reivindicações posteriores nesse 

sentido.

 6.4. Serão considerados habilitados ao credenciamento os candidatos 

que atenderem plenamente as exigências deste edital e do Provimento 

06/2014/CM.

 7. DO CREDENCIAMENTO

 7.1. Os habilitados serão credenciados pelo Presidente do Tribunal de 

Justiça, pelo período de até 2 (dois) anos, admitindo uma única 

prorrogação por igual período, de acordo com a conveniência e 

necessidade do Poder Judiciário.

 7.2. A habilitação não gera o direito ao credenciamento, mas este, quando 

se fizer, respeitará o prazo de validade da seleção.

 7.3. Após o credenciamento, o interessado terá o prazo de 5 (cinco) dias 

úteis para apresentar ao Juiz Diretor do Foro desta Comarca, para antes 

de iniciar suas atividades, assinar o Termo de Compromisso e 

Responsabilidade, sob pena de configuração de desistência.

 7.4. No caso de desistência expressa de algum dos credenciados, o Juiz 

Diretor do Foro poderá indicar outro profissional habilitado para o 

desenvolvimento das atividades propostas e pretendidas, observada a 

ordem classificatória.

 8. DO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS

 8.1. O profissional credenciado para a prestação de serviços 

especializados na área de Assistência Social será remunerado por abono 

variável, de cunho puramente indenizatório, pelas suas atuações em favor 

do Estado, sem prejuízo das demais atividades próprias do exercício da 

função (averiguações in loco, visitas domiciliares, atendimentos ao 

público, informações verbais em audiência entre outros), observando-se o 

teto equivalente a 80% (oitenta por cento) do subsídio do cargo efetivo de 

Analista Judiciário, previsto na Tabela A, Nível 1, e tendo como base de 

cálculo a “hora técnica”:

 I. Para os serviços prestados por Assistentes Sociais, a “hora técnica” 

será o equivalente a 0,65% (zero vírgula sessenta e cinco por cento) do 
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subsídio do cargo efetivo de Analista Judiciário, previsto na Tabela A, 

Nível 1.

 II. O profissional que se recusar a prestar qualquer serviço indispensável 

ao regular andamento do processo ou das demais atividades forenses, ou 

negligenciar nesse sentido, estará sujeito ao descredenciamento.

 III. Somente serão remunerados os atos praticados após o 

credenciamento dos profissionais.

 IV. Os atos remunerados serão apenas os praticados durante o mês, não 

se permitindo a cumulação, quando se tenha ultrapassado o teto máximo.

 9. DAS ATRIBUIÇÕES DO CREDENCIADO

 9.1. As atribuições dos Assistentes Sociais constam no Provimento 

06/2014-CM, sendo que no ato da inscrição o interessado deverá declarar 

o conhecimento de tais atribuições.

 10. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

 10.1. Os profissionais serão credenciados a partir da data da publicação 

do ato de credenciamento expedido pela presidência do Egrégio Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso.

 10.2. Os documentos entregues no momento da inscrição não serão 

devolvidos.

 10.3. Em caso de alteração dos dados cadastrais constantes do 

formulário de inscrição, o interessado deverá comunicar imediatamente ao 

responsável pelo processo de credenciamento.

 10.4. A habilitação terá validade de 2 (dois) anos, a contar da data da 

publicação do resultado, admitindo-se prorrogação, que se dará 

automaticamente, por igual período, se, dentro de 30 (trinta) dias do 

vencimento do biênio, não for publicado o ato de descredenciamento.

 10.5. 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 ________ 

Kátia Flávia Beê, Gestora Geral de 1ª Entrância, o digitei.

 Terra Nova do Norte/MT, 23 de julho de 2018.

JEAN PAULO LEÃO RUFINO

JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 52350 Nr: 1024-68.2013.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUREMA PESSATTO DA ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - 

OAB:5782-b, PATRICIA MARTENS - OAB:OAB/MT 18.404/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, ACOLHO a impugnação à execução interposta pelo INSS – 

Instituto Nacional do Seguro Social em face de Jurema Pessatto da Rosa e 

HOMOLOGO o cálculo apresentado pela autarquia federal. CONDENO a 

parte impugnada ao pagamento dos honorários advocatícios e custas 

processuais, arbitrados esses, equitativamente, em 10% sobre o valor da 

causa, nos termos do § 2º do art. 85 do CPC, contudo, suspenso sua 

exigibilidade, eis que beneficiária da justiça gratuita.REQUISITE-SE o 

pagamento por intermédio do Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região, observando-se o cálculo apresentado às fls. 117/118.Após, 

INTIMEM-SE as partes nos moldes do artigo 11 da Resolução n. 458/2017 

do Conselho da Justiça Federal.Retornando os autos e, não havendo 

impugnação, proceda-se esta Serventia do juízo os atos necessários para 

a expedição do alvará eletrônico, observando para tanto o disposto no 

artigo 1º do Provimento n. 68, do Conselho Nacional de Justiça.Após o 

levantamento dos valores, INTIME-SE a parte embargada para pugnar o 

que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sendo silêncio interpretado 

como quitação integral.Às providências.Terra Nova do Norte, 18 de julho 

de 2018.Jean Paulo Leão RufinoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 34218 Nr: 471-31.2007.811.0085

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVI DA FONSECA -ME, MAURO APARECIDO 

DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIDES LUIZ FERREIRA - 

OAB:5.447/MT, MARIA LUCIA FERREIRA DE TEIXEIRA - OAB:3.662/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAX ALEI GOULART - 

OAB:OAB/MT Nº 8403

 Processo nº: 2007/179 (Código 34218)

Exequente: Liquigás Distribuidora S/A

 Executado: Davi da Fonseca – ME e Mauro Aparecido da Costa

Vistos.

Em que pese à manifestação de fls. 98/100-v, tem-se que se trata de 

pedido de reconsideração da decisão de fls. 97/97-v.

É certa a inexistência jurídica de “pedido de reconsideração” no 

ordenamento jurídico brasileiro em vigor, figura oriunda do direito 

comparado, inaplicável ao nosso sistema processual.

 Para se insurgir contra decisão judicial só há uma via a ser eleita, o 

recurso (afastada, aqui, discussões acerca das ações mandamentais 

constitucionais contra decisões judiciais). Tanto que eventual “pedido de 

reconsideração” não interrompe o prazo recursal, consoante esmagadora 

manifestação dos Tribunais Superiores.

 Todavia, não menos certa é a adoção, nos meios forenses, de tal 

expediente, objetivando a modificação de decisão judicial.

Isto posto, de acordo com as considerações supra, INDEFIRO o pedido de 

reconsideração, mantendo a decisão em voga, tal como foi proferida, 

devendo a parte se valer dos meios recursais cabíveis.

Desta forma, INTIME-SE, derradeiramente, a parte autora para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção.

Transcorrido o prazo, certifique-se.

Após, conclusos para deliberação.

Às providências.

Terra Nova do Norte, 19 de julho de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 33710 Nr: 1199-09.2006.811.0085

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: I-IBMAedRNR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON ALVELLOS FERNANDES - 

OAB:2448

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) POSTO ISSO, INDEFIRO o pedido formulado à fl. 67.INTIME-SE a 

exequente para pugnar o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de arquivamento.Transcorrido o prazo in albis, DETERMINO a 

remessa dos autos ao arquivo provisório, com as baixas e anotações de 

praxe.CUMPRA-SE.Terra Nova do Norte, 19 de julho de 2018.Jean Paulo 

Leão RufinoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 36871 Nr: 882-06.2009.811.0085

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS ZALESKI 

LTDA -ME, RENATO ZALESKI, CLEUSA DO CARMO ZALESKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JÚNIOR - 

PROCURADOR DO ESTADO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2009/199 (Código 36871)

Exequente: Fazenda Pública Estadual

Executado: Industria e Comércio de Móveis Zaleski LTDA-ME

Vistos.

Em que pese o entendimento contrário do juízo anterior, considerando que 

não se esgotou todos os meios de tentativa de intimação da parte 

executada, tampouco se encontra em local incerto e não sabido, INDEFIRO 

o pedido de citação por edital de fls. 42/43.

Assim, DETERMINO a intimação da exequente para que se utilizando dos 

meios cabíveis, promova o regular prosseguimento do feito, no prazo de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1030631/7/2018 Página 593 de 610



15 (quinze) dias.

 Transcorrendo o prazo in albis, REMETAM-SE os autos ao arquivo 

provisório, com as baixas e anotações de estilo.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Terra Nova do Norte, 19 de julho de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 50709 Nr: 628-28.2012.811.0085

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WBRDR, SARDR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VAV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT Nº 13911, VANA AMANCIO DA COSTA - OAB:OAB/MT 

18.920

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO GUEDES CARRARA - 

OAB:OAB/MT-14.865

 CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, verificando os 

autos foi constatado a ausência de instrumento particular de procuração 

em nome do exequente Werik Bruno Rodrigues Rocha.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 53622 Nr: 667-54.2014.811.0085

 AÇÃO: Demarcação / Divisão->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVIA CAMARGO DA SILVA MARTINS, SAMUEL 

MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE NOVA GUARITA - MT, 

FERNANDO FORTUNATO DE SOUZA, JOÃO FERMINO, DIGNAR 

FAGUNDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADILSON JOSÉ TROMBETTA - 

OAB:11.419/MT, WILER MARQUES RIBEIRO - OAB:OAB/MT 12.269-B

 (...) Os autos vieram conclusos.Decido.De pronto, considerando que os 

requeridos Fernando Fortunato de Souza e João Firmino, devidamente 

citados, deixaram transcorrer in albis o prazo sem se manifestar (fls. 86), 

decreto-lhes a REVELIA, nos termos do artigo 344, do Código de Processo 

Civil.No mais, sem prejuízo da análise de preliminares em sentença, 

DEFIRO o pedido para realização de prova pericial, a fim de fixar os limites 

de demarcação da área em litígio, prova esta que reputo como necessária 

para o deslinde do feito. A par disso, nomeio a empresa PJ1 PERÍCIAS 

JUDICIAIS, com endereço à Avenida Historiador Rubens de Mendonça, 

número 2254, Ed. American B. Center, Sala 1007, Bosque da Saúde, CEP 

78.050-000, na cidade de Cuiabá/MT, telefone (065) 3027-2886 que 

deverá ser intimada, via carta de intimação, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, responder se aceita o encargo, indicando o nome e a 

qualificação completa do profissional perito habilitado com inscrição no 

órgão competente, bem como proposta de honorários, às expensas do 

requerente, que deverá depositar 50% (cinquenta por cento) do valor dos 

honorários para início das atividades e o restante ao final quando da 

entrega do laudo pericial.Com estes, diga a requerente no mesmo prazo, 

eis que sob sua responsabilidade nos termos em que dispõe o art. 95 do 

CPC. Não havendo discrepância quanto ao valor, determino a parte 

requerente o depósito do respectivo valor em juízo, na conta única, nos 

termos do art. 95, §1º do CPC. INTIMEM-SE as partes para se assim o 

quiserem, apresentar quesitos e nomear assistente técnico, no prazo de 

10 (dez) dias.Aportando o laudo pericial, que devem ser entregue no 

prazo máximo de 30 (trinta) dias, INTIMEM-SE as partes para se 

manifestarem, no prazo de 15 (quinze) dias.CUMPRA-SE.ÀS 

PROVIDÊNCIAS.(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 37702 Nr: 263-42.2010.811.0085

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NORBERTO JOSÉ MOKFA, JUREMA MOKFA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALVARO LUIZ SÃO JOSÉ, ROSELI RIBEIRO 

DIAS SÃO JOSÉ, EDELSON LUIZ BÓRMIO, VERA LUCIA SÃO JOSÉ 

BÓRMIO, BÓRMIO E ZANATTA LTDA, BANCO SUDAMERIS BRASIL S/A, 

LUIZ CLAUDIO NOLI, OTAVIO RODRIGUES SALOMÃO, ANDERSON LIMA 

VENANCIO, JOSÉ RAMPAZO, JOSÉ FERNANDO ALVES, CARLOS 

ROBERTO BARBOSA, APARECIDO PAIXÃO DA SILVA, TATIANA 

FRANCIELE GONÇALVES, TEREZINHA MACHADO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAX ALEI GOULART - 

OAB:OAB/MT Nº 8403

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO ADORNO VASILIO - 

OAB:78972, PEDRO HENRIQUE BORMIO - OAB:78.309-PR

 Ante o exposto, DEFIRO o pedido da parte requerida, para, determinar que 

o Sr. Oficial de Justiça realize a constatação da área objeto desta ação, a 

fim de averiguar se a área está sob a posse de um terceiro.No que 

concerne ao pedido de expedição de ofício a junta comercial para se 

verificar o início da atividade comercial do requerente, INDEFIRO tal 

requerimento, uma vez que tal incumbência cabe à parte requerida (art. 

373, II, CPC).Defiro, por ora, os benefícios da justiça gratuita, podendo ser 

revogados a qualquer momento, caso se constante ser outra a realidade 

dos autos.Por fim, determino que a Secretaria de Vara cumpra a decisão 

exarada às fls. 109.CUMPRA-SE, com urgência, expedindo o 

necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 34513 Nr: 770-08.2007.811.0085

 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 FELIZARDA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO, INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857/MT, ANDRÉ OVELAR - OAB:8.342/MT, JOSUÉ AMBRÓSIO 

RIBEIRO - OAB:MT-8.784

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 2007/306 (Código. 34513)

Requerente: Joelma Felizarda Souza

Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS

Vistos.

Considerando a interposição de Agravo Retido às fls. 108/110, mantenho 

a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos.

No mais, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, se 

manifestar quanto aos documentos de fls. 111/127.

Após, retornem os autos conclusos.

CUMPRA-SE.

Terra Nova do Norte, 03 de julho de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 33748 Nr: 11-44.2007.811.0085

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRACI DE FÁTIMA DE FREITAS VEIVENBERG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERNO VEIVENBERG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CALEBE PEREIRA DE SOUSA - 

OAB:OAB/MT 21431/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em consequência, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO proposto por Iraci 

de Fátima de Freitas Veivenberg e Kerli Veivenberg, SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 485, VIII, do Novo Código de Processo 

Civil.Eventuais custas pela parte autora.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Após o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas e anotações de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino
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 Cod. Proc.: 57125 Nr: 1339-28.2015.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELA MARIA VENANCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 16037

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nesse diapasão, ACOLHO a pretensão da parte autora, para JULGAR 

PROCEDENTE os pedidos formulados na petição inicial, razão por que 

CONDENO o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) a pagar à 

Angela Maria Venancio o benefício de amparo social no importe de 01 (um) 

salário mínimo mensal, desde a data do requerimento administrativo, com 

incidência de juros de mora a partir da citação, quanto às parcelas 

anteriores, e, no que tange às posteriores, a partir de cada parcela 

vencida, acrescido ainda de correção monetária a partir de cada parcela 

vencida . (...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 61738 Nr: 851-05.2017.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIA TEREZA PEREIRA LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÚLIA TEREZA PEREIRA LEITE - 

OAB:OAB/MT 6528-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA 

- OAB:OAB/MT 10.133, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - 

OAB:OAB/MT 7.627-A

 Processo nº: 851-05.2017.811.0085 (Código 61738)

Requerente: Julia Tereza Pereira Leite

Requerido: Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico

Vistos.

Considerando a manifestação da parte requerente, bem como a juntada de 

novos documentos às fls. 266/284, INTIME-SE a parte requerida para, 

querendo, manifestar-se aos autos no prazo de 05 (cinco) dias.

Decorrido o prazo, retornem os autos conclusos, com urgência.

Às providências.

Terra Nova do Norte, 27 de julho de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 54635 Nr: 1276-37.2014.811.0085

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC SEGUROS (BRASIL) S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRENE XAVIER, JOÃO XAVIER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:OAB/MT-8506-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONES EVERSON CARDOSO - 

OAB:146007/SP

 Ante o exposto, RECEBO os presentes embargos declaratórios, porém, 

no mérito, DESACOLHO a pretensão neles deduzida e, por consequência, 

NEGO PROVIMENTO ao pedido da parte embargante, por não haver, s.m.j., 

nenhuma omissão na sentença de fls. 130/134, nos termos do art. 1.022, 

§1º, inciso I, do CPC, razão por que a MANTENHO nos moldes em que 

prolatada.CUMPRAM-SE as determinações remanescentes da decisão 

supracitada.Intimem-se.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 50753 Nr: 672-47.2012.811.0085

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL RODRIGUES DE FREITAS NETO, LUIZ 

CARLOS DA SILVA BAPTISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIO PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT Nº 13911, JULIANO SGUIZARDI - OAB:OAB/MT 16.483

 Ante todo o exposto, e por tudo mais que dos autos constam, com 

fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido inicial.Sem custas, pois o autor é isento.Inexistido 

evidência da abusividade do autor da ação, deixo de condená-lo em 

honorários advocatícios, nos termos do artigo 18 da Lei 7.347/85 [REsp 

577804/RS Rel. Min. Teori Albino Zavascki, 1ª Turma, DJ 

14.12.2006].Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Após o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e anotações de praxe.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 52172 Nr: 856-66.2013.811.0085

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRDFN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ RODRIGUES DE FREITAS 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 20.055, LUCIMAR RODRIGUES DE FREITAS 

VALERIO - OAB:OAB/MT 18.267

 Ante todo o exposto, ACOLHO a pretensão deduzida na inicial e JULGO 

PROCEDENTE o pedido do Ministério Público, razão pela qual, nos termos 

do inc. V do art. 15, c/c o § 4º do art. 37, ambos da CF/88, combinando, 

ainda, com os arts. 9º, caput, e incisos I, II, e VII, art. 10, incisos I, VIII, X, 

XII e art. 11, caput, e incisos I e II, da Lei n. 8.429/92 (LIA):I-CONDENO o 

demandado Manoel Rodrigues de Freitas Neto a ressarcir o erário do 

Município de Terra Nova do Norte pelos prejuízos causados em face da 

conduta ímproba comprovada acima, no valor de 50% (cinquenta por 

cento) das diárias percebidas durante o período de 2009 a 2012 (fls. 

396/894), devidamente corrigidas pelo IPCA-E/IBGE, bem como juros de 

mora, desde a citação, no percentual de 1% ao mês.II- CONDENO o 

demandado Manoel Rodrigues de Freitas Neto ao pagamento de multa civil 

(inc. II do art. 12 da Lei n. 8.429/92 - LIA) correspondente ao valor de 02 

(duas) vezes o valor do dano, que deverá ser objeto de liquidação de 

sentença por arbitramento, nos termos do artigo 509, I, do CPC, e que será 

revertido para o patrimônio do próprio Município , nos termos do art. 18 da 

LIA; III-APLICO a pena de proibição de contratar com o Poder Público ou 

receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, ao requerido, pelo 

prazo de 05 (cinco) anos, nos termos do inc. II do art. 12 da Lei n. 

8.429/92.IV-APLICO a suspensão dos direitos políticos, do demandado, 

pelo período de 05 (cinco) anos, destacando que os direitos políticos 

compreendem o direito de votar, de ser votado, de iniciativa das leis, o 

direito de ajuizar ação popular, o direito de criar e integrar partidos 

políticos, e a legitimidade para oferecimento de denúncia em face do Chefe 

do Executivo pela prática de infração político-administrativa.(...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 52321 Nr: 996-03.2013.811.0085

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO JOSÉ ZANATTA, DENINHO JOSÉ 

HENDGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON PLENS - OAB:5603/MT

 Ante todo o exposto, e por tudo mais que dos autos constam, com 

fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido inicial.Sem custas, pois o autor é isento.Inexistido 

evidência da abusividade do autor da ação, deixo de condená-lo em 

honorários advocatícios, nos termos do artigo 18 da Lei 7.347/85 [REsp 

577804/RS Rel. Min. Teori Albino Zavascki, 1ª Turma, DJ 

14.12.2006].Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Após o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e anotações de praxe.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 54512 Nr: 1206-20.2014.811.0085

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIPE DE ABREU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIO PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT Nº 13911

 Ante ao exposto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, para CONDENAR o acusado 

FELIPE DE ABREU nas infrações dos delitos capitulados nos artigo 306 e 

309, 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.: 53941 Nr: 888-37.2014.811.0085

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOCELIO RODRIGUES DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLAN DE BARROS DOS 

SANTOS - OAB:OAB/MT 20467/O

 (...) DISPOSITIVOAnte ao exposto e por tudo o mais que dos autos 

consta, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal 

para CONDENAR o acusado JOCELIO RODRIGUES DA ROCHA, nas 

infrações do delito de lesão corporal no âmbito doméstico, capitulado no 

artigo 129, §9º, do Código Penal, razão pela qual, passo a dosar sua pena, 

em estrita observância aos artigos 68, caput, do Código Penal e 5º, XLVI, 

da Constituição Federal.(...)

Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 57183 Nr: 843-23.2015.811.0077

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elcida Correa do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Seila Maria Álvares da Silva - 

OAB:4.161-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando ser imprescindível a realização de estudo social visando a 

aferir o cumprimento do requisito de miserabilidade necessário à outorga 

do benefício de prestação continuada, determino a remessa dos autos à 

Equipe Multidisciplinar vinculada ao Juízo para realização de estudo no 

prazo de 15 dias.

Não havendo profissional de assistência social cadastrado, o estudo 

deverá ser realizado pelo CRAS municipal local.

Após, dê-se vistas às partes para que, querendo, se manifestem sobre o 

laudo no prazo de 10 dias.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 62909 Nr: 1415-08.2017.811.0077

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Carlos Rodrigues Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábio de Oliveira Camillo - 

OAB:8090

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito a fim de abrir vista a parte autora para, no 

prazo legal, apresentar Impugnação à Contestação, em conformidade à 

ordem de serviço nº 01/2008 deste juízo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 64794 Nr: 764-39.2018.811.0077

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hantunis Rafael Neto de Melo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Douglas Silas de Padua 

Alves - OAB:19984/O

 [...]DECISÃOVistos, etc.Trata-se de Auto de Prisão em Flagrante de 

Hantunis Rafael Neto de Melo, pela prática, em tese, do delito previsto no 

art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, em que o flagrante foi convertido em 

prisão preventiva em 01 de Junho de 2018 por Juiz plantonista, com 

fundamento no art. 312 e 313, III do CPP (fls. 26/28).Foi realizada audiência 

de custódia no dia 04.06.2018, na qual não houve revisão da decisão que 

decretou a segregação cautelar do preso.O acusado, por meio do 

advogado constituído, formulou pedido de concessão de liberdade 

provisória argumentando, em síntese, não estarem preenchidos os 

requisitos legais para manutenção da prisão preventiva, eis que 

encontra-se identificado, possui residência fixa e exerce atividade 

remunerada neste juízo, não oferecendo risco à instrução processual ou à 

ordem pública.Instado a se manifestar, o representante ministerial pugnou 

pelo indeferimento do pedido, alegando estarem presentes os requisitos 

para manutenção do ergástulo cautelar do acusado. É o breve relato. 

Fundamento e decido.O pedido de revogação da prisão da prisão não 

merece guarida.Inicialmente, destaco que não houve nenhuma alteração 

fático/processual que justifique a mudança dos fundamentos já 

apresentados na decisão que determinou a prisão preventiva do acusado, 

pois entendo que ainda se encontram presentes os fundamentos 

autorizadores da prisão cautelar.Com efeito, observo que estão presentes 

os pressupostos e fundamentos da prisão preventiva em razão da 

existência de prova da materialidade e indícios de autoria, restando 

devidamente comprovadas nos autos as circunstâncias ensejadoras da 

custódia cautelar, nos termos dos artigos 312 e 313, III, do Código de 

Processo Penal, que compõem o denominado periculum libertatis, a fim de 

garantir a ordem pública, [...]

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 58151 Nr: 336-28.2016.811.0077

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eva Vilma Poquiviqui Jovani

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Reinaldo Aguilera da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Henrique Barbosa da 

Silveira - OAB:15.333/MT/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Regiane da silva Vieira - 

OAB:22517/0

 Vistos,

 Designo audiência para Tentativa de Conciliação para o próximo dia 

15/06/2016, às 13:00 horas.

 Intimem-se. Ciência às partes.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 58151 Nr: 336-28.2016.811.0077

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eva Vilma Poquiviqui Jovani

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Reinaldo Aguilera da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Henrique Barbosa da 

Silveira - OAB:15.333/MT/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Regiane da silva Vieira - 

OAB:22517/0
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 SENTENÇA

Vistos em correição

Considerando o teor do termo de audiência de conciliação de fls. 38, 

HOMOLOGO por sentença, para que possa produzir seus jurídicos e 

legais efeitos, a transação celebrada entre as partes e, via de 

consequência, julgo extinto o processo, com resolução de mérito, com 

fundamento no art. 487, III, b, do Código de Processo Civil.

 Custas conforme pactuado e, não havendo pactuação, serão dividas 

igualmente entre as partes (art. 90, § 2º do CPC). Suspensa a exigibilidade 

em razão da justiça gratuita.

Oficie-se ao Cartório do registro civil determinando a inscrição do nome do 

pai e dos avós paternos no assento de nascimento da menor, 

expedindo-se certidão de nascimento nos termos da lei.

P.R.I.C. e após, observadas as formalidades legais, arquive-se.

Sentença

Processo: 601-74.2009.811.0077 Código: 27923 Vlr Causa: R$ 40.013,27 

Tipo: Cível

E s p é c i e :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

Polo Ativo: BANCO DO BRASIL S.A

Polo Passivo: AUDISSON OLIVEIRA DE MORAES e MARIA DAS DORES 

OLIVEIRA DE MORAES

BANCO DO BRASIL S.A (Exequente), CNPJ: 00000000137065, Endereço: 

Ru Comandante Costa, N.º 1155, Bairro: Centro Sul, Cidade: Cuiabá-MT, 

CEP: 78020400, AUDISSON OLIVEIRA DE MORAES (Executados(as)), Cpf: 

28054377134, Rg: 296.720, Filiação: Constâncio Leite de Moraes e Maria 

das Dores Oliveira de Moraes, data de nascimento: 16/05/1959, 

brasileiro(a), casado(a), funcionário público municipal, Endereço: Rua 

Oscar Soares, S/nº, Trabalha Na Sanemat), Bairro: Centro, Cidade: Vila 

Bela da Ss. Trindade-MT, CEP: 78245000, MARIA DAS DORES OLIVEIRA 

DE MORAES (Executados(as)), Cpf: 32799250106, brasileiro(a), 

Endereço: Rua Pouso Alegre, S/n°, Bairro: Centro, Cidade: Vila Bela-MT, 

CEP: 78245000,GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI (Advogado do Autor), 

Cpf: 72996161904, OAB: 56.918/PR, Endereço: Rua Marechal Hermes, 92, 

Bairro: Centro Cívico, Cidade: Curitiba-PR, CEP: 83530230 e FABIULA 

MÜLLER KOENING (Advogado do Autor), Cpf: 96536543904, OAB: 22.819 

/ PR, Endereço: Rua Marechal Hermes,92, Sala 02, Bairro: Centro, Cidade: 

Curitiba-PR, CEP: 82530230

SENTENÇA Vistos, etc. BANCO DO BRASIL S/A, devidamente qualificado 

e por meio de advogado regularmente constituído, ajuizou a presente 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL em desfavor de 

AUDISSON OLIVEIRA DE MORAES e MARIA DAS DORES OLIVEIRA DE 

MORAES, também qualificado, objetivando a execução do crédito 

estampado na Cédula Rural Pignoratícia de fls. 15/17. A ação foi 

originalmente distribuída na Comarca de Pontes e Lacerda/MT em 

15/03/1999. Os executados sequer foram citados. Em 19/09/2002 a 

exequente requereu a suspensão do feito (fls. 70), o que foi deferido às 

fls. 72, em 16/10/2002. Os autos permaneceram arquivados até 

02/12/2016, a pedido do exequente (fls. 77). Intimada a parte exequente 

para se manifestar acerca de prescrição (fls. 86), esta quedou-se inerte 

(fls. 89).É o relatório. DECIDO. A prescrição intercorrente tem lugar diante 

da inércia da parte que, possuindo prazo certo para provocar o Judiciário 

na tutela de seu direito, desse dever não se desincumbe, após provocada 

a jurisdição. Confira-se: Prescrição intercorrente. A prescrição é instituto 

de direito material, tendo prazos e consequências próprias, que não se 

confundem com a extinção do processo regulada no art. 267 do CPC. 

Começa a fluir do momento em que o autor deixou de movimentar o 

processo, quando isso lhe cabia. Consumada, a declaração de que 

ocorreu não está a depender de prévia intimação ao autor, para que dê 

andamento ao feito, mas apenas de requerimento da parte a quem 

aproveita (RSTJ 37/481) (NEGRÃO, Theotonio; GOUVÊA, José Roberto F.. 

Código de processo civil e legislação processual em vigor. 36. ed. São 

Paulo: Saraiva, 2004. p. 303.) Com efeito, trata-se de instituto jurídico de 

direito material que, por construção pretoriana, verifica-se também no 

curso do processo, projetando seus efeitos sobre direito de natureza 

processual: a perda do direito de ação. [...] os tribunais reconhecem que 

se aplica, na avaliação da prescrição intercorrente, o mesmo prazo 

prescricional que regular a dedução da pretensão à tutela jurisdicional do 

direito material. Assim, se certo direito tem prazo prescricional de dois 

anos, não poderá a execução ficar paralisada por período maior que este, 

sob pena de ser a exigibilidade judicial do direito fulminada pela prescrição 

intercorrente. (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz. 

Execução. São Paulo: RT, 2007. p. 338. O magistério de Humberto 

Theodoro Júnior esclarece: A prescrição intercorrente constitui hipótese 

de 'extinção da exigibilidade judicial da prestação', que ocorre pela 

paralisação injustificada - por culpa do credor - da execução. (loc. cit.). 

[...] se o credor abandonar a ação condenatória ou a executiva por um 

lapso superior ao prazo prescricional, já então sua inércia terá força para 

combalir o direito de ação dando lugar à consumação da prescrição. 

(THEODORO JÚNIOR. Humberto. Curso de direito processual civil. 36. ed. 

Rio de Janeiro: Forense, 2004. p. 139, v. 2.) Na espécie, o processo 

permaneceu parado desde 16/10/2002 até 02/12/2016, sem qualquer tipo 

de movimentação por parte da exequente, caracterizando assim a sua 

inércia. Desse modo, verificado o decurso do lapso temporal previsto em 

lei, a contar da data da última manifestação do exequente nos autos; e a 

culpa exclusiva do exequente na estagnação do processo, impõe-se a 

extinção do feito, por ter ocorrido a prescrição intercorrente, consoante 

entendimento jurisprudencial, verbis: AÇÃO DE COBRANÇA - ALEGAÇÃO 

DE PRESCRIÇÃO - INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO - PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE - INÍCIO DO PRAZO - ÚLTIMO ATO PRATICADO NO 

PROCESSO - NECESSIDADE DE APURAÇÃO DA CULPA DO AUTOR - 

APLICAÇÃO DO PRAZO DO ATUAL CÓDIGO CIVIL - DATA DO INÍCIO DA 

VIGÊNCIA - TERMO INICIAL DA CONTAGEM. A pena de revelia não impede, 

em absoluto, a arguição da prescrição, matéria que pode ser suscitada em 

qualquer grau de jurisdição, nos termos do artigo 193 do vigente Código 

Civil, não se sujeitando, portanto, à preclusão temporal. Não se pode 

confundir a prescrição do direito de ação, iniciada com o vencimento da 

dívida, com a prescrição intercorrente, decorrente da paralisação da lide 

pelo mesmo prazo. Assim, o termo inicial da prescrição intercorrente não 

ocorre na citação do réu, mas no último ato praticado no processo que a 

interrompeu. Na sistemática do Código Civil, a prescrição consiste na 

perda da pretensão do direito violado, estando intrinsecamente associada 

à desídia da parte de promover, em tempo hábil, a ação judicial 

correspondente. A jurisprudência, por isso, tem entendido ser 

imprescindível a demonstração da culpa do autor na estagnação do 

processo. Nos termos do artigo 2.028 do atual Código Civil, os prazos 

prescricionais serão os da lei antiga ""se, na data de sua entrada em 

vigor, já houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei 

revogada"". Os prazos prescricionais instituídos no Código Civil de 2002, 

quando acarretam a redução daqueles previstos na legislação anterior, 

somente são aplicáveis a partir da data de sua vigência, que deve ser 

considerada, para todos os efeitos, o termo inicial de sua contagem. 

(TJMG – Apelação Cível nº 1.0637.05.027388-6/001; Relator Des. Elias 

Camilo; D.J. 31/08/2006; D.P. 11/10/2006. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. 

OCORRÊNCIA. Permanecendo o feito paralisado por longo período de 

tempo, sem que a parte interessada, no caso o credor, adotasse as 

medidas necessárias ao seu andamento, importa o reconhecimento da 

prescrição intercorrente e a consequente extinção da execução. V.v. 

(TJMG – Agravo de Instrumento nº 1.0687.03.022377-4/001; Relator Des. 

Tibúrcio Marques; D.J. 21/05/2009; D.P. 02/06/2009). Por fim, esclareço 

que não é necessário proceder ao disposto nos §§ 1º a 4º do art. 921 do 

Novo Código de Processo Civil, pois a prescrição intercorrente já havia se 

operado antes mesmo de sua vigência. Ante o exposto, julgo extinto o 

feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, c/c 924, V, do 

Código de Processo Civil, em razão do reconhecimento da prescrição 

intercorrente. Custas pela exequente. P.R.I. Transitada em julgado, ao 

arquivo, com baixa.

Processo: 562-77.2009.811.0077 Código: 27879 Vlr Causa: R$ 31.027,25 

Tipo: Cível Espécie: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

Polo Ativo: BANCO DO BRASIL S.A

Polo Passivo: JANUÁRIO FERREIRA DE SOUZA e JOARY FERREIRA DE 

SOUZA

BANCO DO BRASIL S.A (Exequente), CNPJ: 00000000137065, Endereço: 

Ru Comandante Costa, N.º1155, Bairro: Centro Sul, Cidade: Cuiabá-MT, 

CEP: 78020400, JANUÁRIO FERREIRA DE SOUZA(Executados(as)), Cpf: 

02293285120, Rg: 86.323, brasileiro(a), casado(a), agricultor, Endereço: 

Rua Pouso Alegre, S/nº, Bairro: Centro, Cidade: Vila Bela da Ss. 

Trindade-MT, CEP: 78245000, JOARY FERREIRA DE SOUZA 

(Executados(as)), Cpf: 54431816100, Rg: 863.163, Filiação: Januário 
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Ferreira de Souza e Osvaldina Leite de Souza, data de nascimento: 

25/01/1973, brasileiro(a), natural de Vila Bela-MT, comerciante, Telefone

3259-1508, Endereço: Rua Lino Bispo de Oliveira, S/n°, Bairro: Centro, 

Cidade: Vila Bela-MT, CEP: 78245000 e ELIANA MÁRCIA FRANZON DE 

AZEVEDO (Advogado do Autor), OAB: 3581/MT, Endereço: Rua Des. José 

de Mesquita, 390, Bairro: Araés, Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78005190.

SENTENÇA Vistos, etc. BANCO DO BRASIL S/A, devidamente qualificado 

e por meio de advogado regularmente constituído, ajuizou a presente 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL em desfavor de 

JANUÁRIO FERREIRA DE SOUZA e JOARY FERREIRA DE SOUZA, também 

qualificado, objetivando a execução do crédito estampado na Cédula Rural 

Pignoratícia de fls. 12/20. A ação foi originalmente distribuída na Comarca 

de Pontes e Lacerda/MT em 05/11/1999. Os executados foram citados às 

fls. 32. Em 17/01/2000 a exequente requereu a suspensão do feito (fls. 

35), o que foi deferido às fls. 38, em 10/03/2000. Os autos permaneceram 

arquivados até 15/03/2018, quando foram desarquivados em Correição 

(fls. 41v), e intimada a parte exequente para se manifestar acerca de 

prescrição (fls. 42), esta quedou-se inerte (fls. 45). É o relatório. DECIDO. 

A prescrição intercorrente tem lugar diante da inércia da parte que, 

possuindo prazo certo para provocar o Judiciário na tutela de seu direito, 

desse dever não se desincumbe, após provocada a jurisdição. Confira-se: 

Prescrição intercorrente. A prescrição é instituto de direito material, tendo 

prazos e consequências próprias, que não se confundem com a extinção 

do processo regulada no art. 267 do CPC. Começa a fluir do momento em 

que o autor deixou de movimentar o processo, quando isso lhe cabia. 

Consumada, a declaração de que ocorreu não está a depender de prévia 

intimação ao autor, para que dê andamento ao feito, mas apenas de 

requerimento da parte a quem aproveita (RSTJ 37/481) (NEGRÃO, 

Theotonio; GOUVÊA, José Roberto F.. Código de processo civil e 

legislação processual em vigor. 36. ed. São Paulo: Saraiva, 2004. p. 303.) 

Com efeito, trata-se de instituto jurídico de direito material que, por 

construção pretoriana, verifica-se também no curso do processo, 

projetando seus efeitos sobre direito de natureza processual: a perda do 

direito de ação. [...] os tribunais reconhecem que se aplica, na avaliação 

da prescrição intercorrente, o mesmo prazo prescricional que regular a 

dedução da pretensão à tutela jurisdicional do direito material. Assim, se 

certo direito tem prazo prescricional de dois anos, não poderá a execução 

ficar paralisada por período maior que este, sob pena de ser a 

exigibilidade judicial do direito fulminada pela prescrição intercorrente. 

(MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz. Execução. São 

Paulo: RT, 2007. p. 338.) O magistério de Humberto Theodoro Júnior 

esclarece: A prescrição intercorrente constitui hipótese de 'extinção da 

exigibilidade judicial da prestação', que ocorre pela paralisação 

injustificada - por culpa do credor - da execução. (loc. cit.). [...] se o 

credor abandonar a ação condenatória ou a executiva por um lapso 

superior ao prazo prescricional, já então sua inércia terá força para 

combalir o direito de ação dando lugar à consumação da prescrição. 

(THEODORO JÚNIOR. Humberto. Curso de direito processual civil. 36. ed. 

Rio de Janeiro: Forense, 2004. p. 139, v. 2.) Na espécie, o processo 

permaneceu parado desde 10/03/2000 até 15/03/2018, sem qualquer tipo 

de movimentação por parte da exequente, caracterizando assim a sua 

inércia. Desse modo, verificado o decurso do lapso temporal previsto em 

lei, a contar da data da última manifestação do exequente nos autos; e a 

culpa exclusiva do exequente na estagnação do processo, impõe-se a 

extinção do feito, por ter ocorrido a prescrição intercorrente, consoante 

entendimento jurisprudencial, verbis: AÇÃO DE COBRANÇA - ALEGAÇÃO 

DE PRESCRIÇÃO - INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO - PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE - INÍCIO DO PRAZO - ÚLTIMO ATO PRATICADO NO 

PROCESSO - NECESSIDADE DE APURAÇÃO DA CULPA DO AUTOR - 

APLICAÇÃO DO PRAZO DO ATUAL CÓDIGO CIVIL - DATA DO INÍCIO DA 

VIGÊNCIA - TERMO INICIAL DA CONTAGEM. A pena de revelia não impede, 

em absoluto, a arguição da prescrição, matéria que pode ser suscitada em 

qualquer grau de jurisdição, nos termos do artigo 193 do vigente Código 

Civil, não se sujeitando, portanto, à preclusão temporal. Não se pode 

confundir a prescrição do direito de ação, iniciada com o vencimento da 

dívida, com a prescrição intercorrente, decorrente da paralisação da lide 

pelo mesmo prazo. Assim, o termo inicial da prescrição intercorrente não 

ocorre na citação do réu, mas no último ato praticado no processo que a 

interrompeu. Na sistemática do Código Civil, a prescrição consiste na 

perda da pretensão do direito violado, estando intrinsecamente associada 

à desídia da parte de promover, em tempo hábil, a ação judicial 

correspondente. A jurisprudência, por isso, tem entendido ser 

imprescindível a demonstração da culpa do autor na estagnação do 

processo. Nos termos do artigo 2.028 do atual Código Civil, os prazos 

prescricionais serão os da lei antiga ""se, na data de sua entrada em 

vigor, já houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei 

revogada"". Os prazos prescricionais instituídos no Código Civil de 2002, 

quando acarretam a redução daqueles previstos na legislação anterior, 

somente são aplicáveis a partir da data de sua vigência, que deve ser 

considerada, para todos os efeitos, o termo inicial de sua contagem. 

(TJMG – Apelação Cível nº 1.0637.05.027388-6/001; Relator Des. Elias 

Camilo; D.J. 31/08/2006; D.P. 11/10/2006) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. 

OCORRÊNCIA. Permanecendo o feito paralisado por longo período de 

tempo, sem que a parte interessada, no caso o credor, adotasse as 

medidas necessárias ao seu andamento, importa o reconhecimento da 

prescrição intercorrente e a consequente extinção da execução. V.v. 

(TJMG – Agravo de Instrumento nº 1.0687.03.022377-4/001; Relator Des. 

Tibúrcio Marques; D.J. 21/05/2009; D.P. 02/06/2009) Por fim, esclareço que 

não é necessário proceder ao disposto nos §§ 1º a 4º do art. 921 do Novo 

Código de Processo Civil, pois a prescrição intercorrente já havia se 

operado antes mesmo de sua vigência. Ante o exposto, julgo extinto o 

feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, c/c 924, V, do 

Código de Processo Civil, em razão do reconhecimento da prescrição 

intercorrente. Custas pela exequente. P.R.I. Transitada em julgado, ao 

arquivo, com baixa.

Processo: 888-08.2007.811.0077 Código: 25534 Vlr Causa: R$ 61.658,91 

Tipo: Cível

E s p é c i e :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

Polo Ativo: BANCO DO BRASIL S.A

Polo Passivo: JOSÉ BRAZ DE OLIVEIRA

BANCO DO BRASIL S.A (Exequente), CNPJ: 00000000137065, Endereço: 

Ru Comandante Costa, N.º1155, Bairro: Centro Sul, Cidade: Cuiabá-MT, 

CEP: 78020400, JOSÉ BRAZ DE OLIVEIRA(Executados(as)), Cpf: 

19549264807, brasileiro(a), casado(a), autônomo - cirurgião - dentista, 

Endereço: Rua Julião Francisco de Brito, Bairro: Centro, Cidade: Vila Bela 

da Ssª Trindade-MT, CEP: 78245000,ELIANA MÁRCIA FRANZON DE 

AZEVEDO (Advogado do Autor), OAB: 3581/MT, Endereço: Rua Des. José 

de Mesquita, 390, Bairro: Araés, Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78005190 e 

ROBERTO JONAS DE MACEDO (Advogado do Réu), Cpf: 39322360682, 

OAB: 3.565/MT, Endereço: Rua Dr. Mário Correia, Nº 740, Bairro: Centro, 

Cidade: Vila Bela da Ss. Trindade-MT, CEP: 78245000.

SENTENÇA Vistos, etc.BANCO DO BRASIL S/A, devidamente qualificado e 

por meio de advogado regularmente constituído, ajuizou a presente 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL em desfavor de JOSÉ 

BRAZ DE OLIVEIRA, também qualificado, objetivando a execução do 

crédito estampado na Contrato de Abertura de Crédito Fixo de fls. 16/18. A 

ação foi originalmente distribuída na Comarca de Pontes e Lacerda/MT em 

23/06/1998. Os executados foram citados às fls. 42. Em 04/03/2001 a 

exequente requereu a suspensão do feito (fls. 69), o que foi deferido às 

fls. 72, em 13/08/2001. Os autos permaneceram arquivados até 

15/03/2018, quando foram desarquivados em Correição (fls. 79v), e 

intimada a parte exequente para se manifestar acerca de prescrição (fls. 

80), esta quedou-se inerte (fls. 83).É o relatório. DECIDO. A prescrição 

intercorrente tem lugar diante da inércia da parte que, possuindo prazo 

certo para provocar o Judiciário na tutela de seu direito, desse dever não 

se desincumbe, após provocada a jurisdição. Confira-se: Prescrição 

intercorrente. A prescrição é instituto de direito material, tendo prazos e 

consequências próprias, que não se confundem com a extinção do 

processo regulada no art. 267 do CPC. Começa a fluir do momento em que 

o autor deixou de movimentar o processo, quando isso lhe cabia. 

Consumada, a declaração de que ocorreu não está a depender de prévia 

intimação ao autor, para que dê andamento ao feito, mas apenas de 

requerimento da parte a quem aproveita (RSTJ 37/481) (NEGRÃO, 

Theotonio; GOUVÊA, José Roberto F.. Código de processo civil e 

legislação processual em vigor. 36. ed. São Paulo: Saraiva, 2004. p. 303.) 

Com efeito, trata-se de instituto jurídico de direito material que, por 

construção pretoriana, verifica-se também no curso do processo, 

projetando seus efeitos sobre direito de natureza processual: a perda do 

direito de ação. [...] os tribunais reconhecem que se aplica, na avaliação 

da prescrição intercorrente, o mesmo prazo prescricional que regular a 

dedução da pretensão à tutela jurisdicional do direito material. Assim, se 
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certo direito tem prazo prescricional de dois anos, não poderá a execução 

ficar paralisada por período maior que este, sob pena de ser a 

exigibilidade judicial do direito fulminada pela prescrição intercorrente. 

(MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz. Execução. São 

Paulo: RT, 2007. p. 338.) O magistério de Humberto Theodoro Júnior 

esclarece: A prescrição intercorrente constitui hipótese de 'extinção da 

exigibilidade judicial da prestação', que ocorre pela paralisação 

injustificada - por culpa do credor - da execução. (loc. cit.). [...] se o 

credor abandonar a ação condenatória ou a executiva por um lapso 

superior ao prazo prescricional, já então sua inércia terá força para 

combalir o direito de ação dando lugar à consumação da prescrição. 

(THEODORO JÚNIOR. Humberto. Curso de direito processual civil. 36. ed. 

Rio de Janeiro: Forense, 2004. p. 139, v. 2.) Na espécie, o processo 

permaneceu parado desde 13/08/2001 até 15/03/2018, sem qualquer tipo 

de movimentação por parte da exequente, caracterizando assim a sua 

inércia. Desse modo, verificado o decurso do lapso temporal previsto em 

lei, a contar da data da última manifestação do exequente nos autos; e a 

culpa exclusiva do exequente na estagnação do processo, impõe-se a 

extinção do feito, por ter ocorrido a prescrição intercorrente, consoante 

entendimento jurisprudencial, verbis: AÇÃO DE COBRANÇA - ALEGAÇÃO 

DE PRESCRIÇÃO - INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO - PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE - INÍCIO DO PRAZO - ÚLTIMO ATO PRATICADO NO 

PROCESSO - NECESSIDADE DE APURAÇÃO DA CULPA DO AUTOR - 

APLICAÇÃO DO PRAZO DO ATUAL CÓDIGO CIVIL - DATA DO INÍCIO DA 

VIGÊNCIA - TERMO INICIAL DA CONTAGEM. A pena de revelia não impede, 

em absoluto, a arguição da prescrição, matéria que pode ser suscitada em 

qualquer grau de jurisdição, nos termos do artigo 193 do vigente Código 

Civil, não se sujeitando, portanto, à preclusão temporal. Não se pode 

confundir a prescrição do direito de ação, iniciada com o vencimento da 

dívida, com a prescrição intercorrente, decorrente da paralisação da lide 

pelo mesmo prazo. Assim, o termo inicial da prescrição intercorrente não 

ocorre na citação do réu, mas no último ato praticado no processo que a 

interrompeu. Na sistemática do Código Civil, a prescrição consiste na 

perda da pretensão do direito violado, estando intrinsecamente associada 

à desídia da parte de promover, em tempo hábil, a ação judicial 

correspondente. A jurisprudência, por isso, tem entendido ser 

imprescindível a demonstração da culpa do autor na estagnação do 

processo. Nos termos do artigo 2.028 do atual Código Civil, os prazos 

prescricionais serão os da lei antiga ""se, na data de sua entrada em 

vigor, já houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei 

revogada"". Os prazos prescricionais instituídos no Código Civil de 2002, 

quando acarretam a redução daqueles previstos na legislação anterior, 

somente são aplicáveis a partir da data de sua vigência, que deve ser 

considerada, para todos os efeitos, o termo inicial de sua contagem. 

(TJMG – Apelação Cível nº 1.0637.05.027388-6/001; Relator Des. Elias 

Camilo; D.J. 31/08/2006; D.P. 11/10/2006) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. 

OCORRÊNCIA. Permanecendo o feito paralisado por longo período de 

tempo, sem que a parte interessada, no caso o credor, adotasse as 

medidas necessárias ao seu andamento, importa o reconhecimento da 

prescrição intercorrente e a consequente extinção da execução. V.v. 

(TJMG – Agravo de Instrumento nº 1.0687.03.022377-4/001; Relator Des. 

Tibúrcio Marques; D.J. 21/05/2009; D.P. 02/06/2009) Por fim, esclareço que 

não é necessário proceder ao disposto nos §§ 1º a 4º do art. 921 do Novo 

Código de Processo Civil, pois a prescrição intercorrente já havia se 

operado antes mesmo de sua vigência. Ante o exposto, julgo extinto o 

feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, c/c 924, V, do 

Código de Processo Civil, em razão do reconhecimento da prescrição 

intercorrente. Custas pela exequente. P.R.I. Transitada em julgado, ao 

arquivo, com baixa.

Processo: 488-23.2009.811.0077 Código: 27803 Vlr Causa: R$ 

2.517.367,12 Tipo: Cível

E s p é c i e :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

Polo Ativo: BANCO DO BRASIL S.A

Polo Passivo: PAULO ARTHUR SALAZAR e SILVIO DA SILVA SALAZAR

BANCO DO BRASIL S.A (Exequente), CNPJ: 00000000137065, Endereço: 

Ru Comandante Costa, N.º 1155, Bairro: Centro Sul, Cidade: Cuiabá-MT, 

CEP: 78020400, PAULO ARTHUR SALAZAR(Executados(as)), Cpf: 

24456713615, brasileiro(a), Endereço: Endereço Não Informado, Cidade: 

Pontes e Lacerda-MT, CEP: 78250000, SILVIO DA SILVA SALAZAR 

(Executados(as)), Cpf: 08749280600, brasileiro(a), agropecuarista, 

Endereço: Pontes e Lacerda e ITAMAR BATISTA DOS SANTOS 

(Advogado do Autor), Cpf: 93237340804, OAB: 5987/MT, Endereço: Rua 

8, Nº. 775, Bairro: Boa Esperança, Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78068765.

SENTENÇA Vistos, etc. BANCO DO BRASIL S/A, devidamente qualificado 

e por meio de advogado regularmente constituído, ajuizou a presente 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL em desfavor de 

PAULO ARTHUR SALAZAR e SILVIO DA SILVA SALAZAR, também 

qualificado, objetivando a execução do crédito estampado na Cédula Rural 

Pignoratícia de fls. 11. A ação foi originalmente distribuída na Comarca de 

Cáceres/MT em 24/08/1983. Os executados foram citados às fls. 32. Em 

01/03/2000 a exequente requereu a suspensão do feito, até que 

encontrasse bens para penhora (fls. 130), o que foi deferido às fls. 135, 

em 29/11/2000. Os autos permaneceram arquivados até 13/03/2002 (fls. 

137), ocasião em que foram desarquivados a pedido da exequente, 

apenas para juntar petição informando seu novo endereço. Os autos 

retornaram ao arquivo provisório, onde permaneceram até 15/03/2018, 

quando foram desarquivados em Correição (fls. 139v), e intimada a parte 

exequente para se manifestar acerca de prescrição (fls. 140), esta 

quedou-se inerte (fls. 143). É o relatório. DECIDO. A prescrição 

intercorrente tem lugar diante da inércia da parte que, possuindo prazo 

certo para provocar o Judiciário na tutela de seu direito, desse dever não 

se desincumbe, após provocada a jurisdição. Confira-se: Prescrição 

intercorrente. A prescrição é instituto de direito material, tendo prazos e 

consequências próprias, que não se confundem com a extinção do 

processo regulada no art. 267 do CPC. Começa a fluir do momento em que 

o autor deixou de movimentar o processo, quando isso lhe cabia. 

Consumada, a declaração de que ocorreu não está a depender de prévia 

intimação ao autor, para que dê andamento ao feito, mas apenas de 

requerimento da parte a quem aproveita (RSTJ 37/481) (NEGRÃO, 

Theotonio; GOUVÊA, José Roberto F.. Código de processo civil e 

legislação processual em vigor. 36. ed. São Paulo: Saraiva, 2004. p. 303.) 

Com efeito, trata-se de instituto jurídico de direito material que, por 

construção pretoriana, verifica-se também no curso do processo, 

projetando seus efeitos sobre direito de natureza processual: a perda do 

direito de ação. [...] os tribunais reconhecem que se aplica, na avaliação 

da prescrição intercorrente, o mesmo prazo prescricional que regular a 

dedução da pretensão à tutela jurisdicional do direito material. Assim, se 

certo direito tem prazo prescricional de dois anos, não poderá a execução 

ficar paralisada por período maior que este, sob pena de ser a 

exigibilidade judicial do direito fulminada pela prescrição intercorrente. 

(MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz. Execução. São 

Paulo: RT, 2007. p. 338.) O magistério de Humberto Theodoro Júnior 

esclarece: A prescrição intercorrente constitui hipótese de 'extinção da 

exigibilidade judicial da prestação', que ocorre pela paralisação 

injustificada - por culpa do credor - da execução. (loc. cit.). [...] se o 

credor abandonar a ação condenatória ou a executiva por um lapso 

superior ao prazo prescricional, já então sua inércia terá força para 

combalir o direito de ação dando lugar à consumação da prescrição. 

(THEODORO JÚNIOR. Humberto. Curso de direito processual civil. 36. ed. 

Rio de Janeiro: Forense, 2004. p. 139, v. 2.) Na espécie, o processo 

permaneceu parado desde 29/11/2000 até 15/03/2018, sem qualquer tipo 

de movimentação por parte da exequente, caracterizando assim a sua 

inércia. Desse modo, verificado o decurso do lapso temporal previsto em 

lei, a contar da data da última manifestação do exequente nos autos; e a 

culpa exclusiva do exequente na estagnação do processo, impõe-se a 

extinção do feito, por ter ocorrido a prescrição intercorrente, consoante 

entendimento jurisprudencial, verbis: AÇÃO DE COBRANÇA - ALEGAÇÃO 

DE PRESCRIÇÃO - INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO - PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE - INÍCIO DO PRAZO - ÚLTIMO ATO PRATICADO NO 

PROCESSO - NECESSIDADE DE APURAÇÃO DA CULPA DO AUTOR - 

APLICAÇÃO DO PRAZO DO ATUAL CÓDIGO CIVIL - DATA DO INÍCIO DA 

VIGÊNCIA - TERMO INICIAL DA CONTAGEM. A pena de revelia não impede, 

em absoluto, a arguição da prescrição, matéria que pode ser suscitada em 

qualquer grau de jurisdição, nos termos do artigo 193 do vigente Código 

Civil, não se sujeitando, portanto, à preclusão temporal. Não se pode 

confundir a prescrição do direito de ação, iniciada com o vencimento da 

dívida, com a prescrição intercorrente, decorrente da paralisação da lide 

pelo mesmo prazo. Assim, o termo inicial da prescrição intercorrente não 

ocorre na citação do réu, mas no último ato praticado no processo que a 

interrompeu. Na sistemática do Código Civil, a prescrição consiste na 

perda da pretensão do direito violado, estando intrinsecamente associada 
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à desídia da parte de promover, em tempo hábil, a ação judicial 

correspondente. A jurisprudência, por isso, tem entendido ser 

imprescindível a demonstração da culpa do autor na estagnação do 

processo. Nos termos do artigo 2.028 do atual Código Civil, os prazos 

prescricionais serão os da lei antiga ""se, na data de sua entrada em 

vigor, já houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei 

revogada"". Os prazos prescricionais instituídos no Código Civil de 2002, 

quando acarretam a redução daqueles previstos na legislação anterior, 

somente são aplicáveis a partir da data de sua vigência, que deve ser 

considerada, para todos os efeitos, o termo inicial de sua contagem. 

(TJMG – Apelação Cível nº 1.0637.05.027388-6/001; Relator Des. Elias 

Camilo; D.J. 31/08/2006; D.P. 11/10/2006) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. 

OCORRÊNCIA. Permanecendo o feito paralisado por longo período de 

tempo, sem que a parte interessada, no caso o credor, adotasse as 

medidas necessárias ao seu andamento, importa o reconhecimento da 

prescrição intercorrente e a consequente extinção da execução. V.v. 

(TJMG – Agravo de Instrumento nº 1.0687.03.022377-4/001; Relator Des. 

Tibúrcio Marques; D.J. 21/05/2009; D.P. 02/06/2009) Por fim, esclareço que 

não é necessário proceder ao disposto nos §§ 1º a 4º do art. 921 do Novo 

Código de Processo Civil, pois a prescrição intercorrente já havia se 

operado antes mesmo de sua vigência. Ante o exposto, julgo extinto o 

feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, c/c 924, V, do 

Código de Processo Civil, em razão do reconhecimento da prescrição 

intercorrente. Custas pela exequente. P.R.I.Transitada em julgado, ao 

arquivo, com baixa.

Processo: 961-48.2005.811.0077 Código: 22928 Vlr Causa: R$ 26.060,37 

Tipo: Cível Espécie: Execução de Título Judicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

Polo Ativo: BANCO DO BRASIL S.A

Polo Passivo: JOZINEIDE FERNANDES SOARES e GABINO SOARES

BANCO DO BRASIL S.A (Requerente), CNPJ: 00000000137065, Endereço: 

Ru Comandante Costa, N.º 1155, Bairro: Centro Sul, Cidade: Cuiabá-MT, 

CEP: 78020400, JOZINEIDE FERNANDES SOARES(Requerido(a)), Cpf: 

58180648168, Rg: 2167248, Filiação: Gabino Soares e Edina Fernandes 

Soares, brasileiro(a), do lar, Endereço: R. Dr. Mário Correia, S/n°, Ou R. 

Municipal, S/n°, Bairro: Centro, Cidade: Vila Bela-MT, CEP: 78245000, 

GABINO SOARES (Requerido(a)), Cpf: 16225236104, brasileiro(a), 

autônomo, Endereço: R. Municipal, S/n°, Bairro: Centro, Cidade: Vila 

Bela-MT, CEP: 78245000 e ELIANA MÁRCIA FRANZON DE AZEVEDO 

(Advogado do Autor), OAB: 3581/MT, Endereço: Rua Des. José de 

Mesquita, 390, Bairro: Araés, Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78005190

SENTENÇA Vistos, etc. BANCO DO BRASIL S/A, devidamente qualificado 

e por meio de advogado regularmente constituído, ajuizou a presente 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL em desfavor de 

GABINO SOARES E JOZINEIDE FERNANDES SOARES, também qualificado, 

objetivando a execução do crédito estampado na Nota de Crédito Rural de 

fls. 12/15. A ação foi originalmente distribuída na Comarca de Pontes e 

Lacerda/MT em 17/02/2000. Os executados foram citados às fls. 28. Em 

05/06/2006 a exequente requereu a suspensão do feito, até que 

encontrasse bens para penhora (fls. 106), o que foi deferido às fls. 107, 

em 11/08/2006. Os autos permaneceram arquivados até 17/07/2007 (fls. 

109), ocasião em que foram desarquivados a pedido da exequente, que 

pediu a penhora online (fls. 110). Realizada a tentativa de penhora online, 

que restou infrutífera, o exequente foi intimado para dar andamento ao 

feito e deixou transcorrer o prazo sem manifestação, conforme certidão 

de fls. 117, e os autos retornaram ao arquivo provisório em 28/09/2009 

(fls. 118), onde permaneceram até 15/03/2018, quando foram 

desarquivados em Correição (fls. 117v), e intimada a parte exequente 

para se manifestar acerca de prescrição (fls. 118), esta quedou-se inerte 

(fls. 121). É o relatório. DECIDO. A prescrição intercorrente tem lugar 

diante da inércia da parte que, possuindo prazo certo para provocar o 

Judiciário na tutela de seu direito, desse dever não se desincumbe, após 

provocada a jurisdição. Confira-se: Prescrição intercorrente. A prescrição 

é instituto de direito material, tendo prazos e consequências próprias, que 

não se confundem com a extinção do processo regulada no art. 267 do 

CPC. Começa a fluir do momento em que o autor deixou de movimentar o 

processo, quando isso lhe cabia. Consumada, a declaração de que 

ocorreu não está a depender de prévia intimação ao autor, para que dê 

andamento ao feito, mas apenas de requerimento da parte a quem 

aproveita (RSTJ 37/481) (NEGRÃO, Theotonio; GOUVÊA, José Roberto F.. 

Código de processo civil e legislação processual em vigor. 36. ed. São 

Paulo: Saraiva, 2004. p. 303.) Com efeito, trata-se de instituto jurídico de 

direito material que, por construção pretoriana, verifica-se também no 

curso do processo, projetando seus efeitos sobre direito de natureza 

processual: a perda do direito de ação. [...] os tribunais reconhecem que 

se aplica, na avaliação da prescrição intercorrente, o mesmo prazo 

prescricional que regular a dedução da pretensão à tutela jurisdicional do 

direito material. Assim, se certo direito tem prazo prescricional de dois 

anos, não poderá a execução ficar paralisada por período maior que este, 

sob pena de ser a exigibilidade judicial do direito fulminada pela prescrição 

intercorrente. (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz. 

Execução. São Paulo: RT, 2007. p. 338.) O magistério de Humberto 

Theodoro Júnior esclarece: A prescrição intercorrente constitui hipótese 

de 'extinção da exigibilidade judicial da prestação', que ocorre pela 

paralisação injustificada - por culpa do credor - da execução. (loc. cit.). 

[...] se o credor abandonar a ação condenatória ou a executiva por um 

lapso superior ao prazo prescricional, já então sua inércia terá força para 

combalir o direito de ação dando lugar à consumação da prescrição. 

(THEODORO JÚNIOR. Humberto. Curso de direito processual civil. 36. ed. 

Rio de Janeiro: Forense, 2004. p. 139, v. 2.) Na espécie, o processo 

permaneceu parado desde 22/09/2009 até 15/03/2018, sem qualquer tipo 

de movimentação por parte da exequente, caracterizando assim a sua 

inércia. Desse modo, verificado o decurso do lapso temporal previsto em 

lei, a contar da data da última manifestação do exequente nos autos; e a 

culpa exclusiva do exequente na estagnação do processo, impõe-se a 

extinção do feito, por ter ocorrido a prescrição intercorrente, consoante 

entendimento jurisprudencial, verbis: AÇÃO DE COBRANÇA - ALEGAÇÃO 

DE PRESCRIÇÃO - INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO - PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE - INÍCIO DO PRAZO - ÚLTIMO ATO PRATICADO NO 

PROCESSO - NECESSIDADE DE APURAÇÃO DA CULPA DO AUTOR - 

APLICAÇÃO DO PRAZO DO ATUAL CÓDIGO CIVIL - DATA DO INÍCIO DA 

VIGÊNCIA - TERMO INICIAL DA CONTAGEM. A pena de revelia não impede, 

em absoluto, a arguição da prescrição, matéria que pode ser suscitada em 

qualquer grau de jurisdição, nos termos do artigo 193 do vigente Código 

Civil, não se sujeitando, portanto, à preclusão temporal. Não se pode 

confundir a prescrição do direito de ação, iniciada com o vencimento da 

dívida, com a prescrição intercorrente, decorrente da paralisação da lide 

pelo mesmo prazo. Assim, o termo inicial da prescrição intercorrente não 

ocorre na citação do réu, mas no último ato praticado no processo que a 

interrompeu. Na sistemática do Código Civil, a prescrição consiste na 

perda da pretensão do direito violado, estando intrinsecamente associada 

à desídia da parte de promover, em tempo hábil, a ação judicial 

correspondente. A jurisprudência, por isso, tem entendido ser 

imprescindível a demonstração da culpa do autor na estagnação do 

processo. Nos termos do artigo 2.028 do atual Código Civil, os prazos 

prescricionais serão os da lei antiga ""se, na data de sua entrada em 

vigor, já houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei 

revogada"". Os prazos prescricionais instituídos no Código Civil de 2002, 

quando acarretam a redução daqueles previstos na legislação anterior, 

somente são aplicáveis a partir da data de sua vigência, que deve ser 

considerada, para todos os efeitos, o termo inicial de sua contagem. 

(TJMG – Apelação Cível nº 1.0637.05.027388-6/001; Relator Des. Elias 

Camilo; D.J. 31/08/2006; D.P. 11/10/2006) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. 

OCORRÊNCIA. Permanecendo o feito paralisado por longo período de 

tempo, sem que a parte interessada, no caso o credor, adotasse as 

medidas necessárias ao seu andamento, importa o reconhecimento da 

prescrição intercorrente e a consequente extinção da execução. V.v. 

(TJMG – Agravo de Instrumento nº 1.0687.03.022377-4/001; Relator Des. 

Tibúrcio Marques; D.J. 21/05/2009; D.P. 02/06/2009) Por fim, esclareço que 

não é necessário proceder ao disposto nos §§ 1º a 4º do art. 921 do Novo 

Código de Processo Civil, pois a prescrição intercorrente já havia se 

operado antes mesmo de sua vigência. Ante o exposto, julgo extinto o 

feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, c/c 924, V, do 

Código de Processo Civil, em razão do reconhecimento da prescrição 

intercorrente. Custas pela exequente. P.R.I. Transitada em julgado, ao 

arquivo, com baixa.

Processo: 674-17.2007.811.0077 Código: 25325 Vlr Causa: R$ 9.696,47 

Tipo: Cível Espécie: Execução de Título Judicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

Polo Ativo: BANCO DO BRASIL S.A

Polo Passivo: ERIBALDO MOURA DA CRUZ e PAULO CÉSAR VOLPATO

BANCO DO BRASIL S.A (Exequente), CNPJ: 00000000137065, Endereço: 
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Ru Comandante Costa, N.º 1155, Bairro: Centro Sul, Cidade: Cuiabá-MT, 

CEP: 78020400, ERIBALDO MOURA DA CRUZ(Executados(as)), Cpf: 

27927466968, Rg: 1.175.870, Filiação: Dinora Moura da Cruz, data de 

nascimento:15/01/1949, brasileiro(a), casado(a), lavrador, Endereço: Rua 

Projetada, Casa 32, Bairro: Cohab Nova, Cidade: Vila Bela da Santíssima 

Trindade-MT, CEP: 78245000, PAULO CÉSAR VOLPATO(Executados(as)), 

Cpf: 35026120997, brasileiro(a), casado(a), pecuarista, Endereço: Rua Dr. 

Mário Corrêa S/nº, Ou R. Oscar Soares, S/n°, Vila Bela, Bairro: Centro, 

Cidade: Pontes e Lacerda-MT, CEP: 78250000 e WALDECI LELES MARTINS 

(Advogado do Autor), Cpf: 01641484187, OAB: 4840-B/MT, Endereço: 

Avenida Bom Jesus, 1.264 -. Sala 02, Bairro: Galeria Santa Fé, Cidade: 

Pontes e Lacerda-MT, CEP:

78250000

SENTENÇA Vistos, etc. BANCO DO BRASIL S/A, devidamente qualificado 

e por meio de advogado regularmente constituído, ajuizou a presente 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL em desfavor de 

ERIBALDO MOURA DA CRUZ e PAULO CÉSAR VOLPATO, também 

qualificado, objetivando a execução do crédito estampado na Cédula Rural 

Pignoratícia de fls. 11/13. A ação foi originalmente distribuída na Comarca 

de Pontes e Lacerda/MT em 24/03/2000. Os executados foram citados às 

fls. 25. Em 28/02/2002 a exequente requereu a suspensão do feito (fls. 

37), o que foi deferido às fls. 38, em 31/10/2002. Os autos retornaram ao 

arquivo provisório, onde permaneceram até 15/03/2018, quando foram 

desarquivados em Correição (fls. 48v), e intimada a parte exequente para 

se manifestar acerca de prescrição (fls. 49), esta quedou-se inerte (fls. 

52). É o relatório. DECIDO. A prescrição intercorrente tem lugar diante da 

inércia da parte que, possuindo prazo certo para provocar o Judiciário na 

tutela de seu direito, desse dever não se desincumbe, após provocada a 

jurisdição. Confira-se: Prescrição intercorrente. A prescrição é instituto de 

direito material, tendo prazos e consequências próprias, que não se 

confundem com a extinção do processo regulada no art. 267 do CPC. 

Começa a fluir do momento em que o autor deixou de movimentar o 

processo, quando isso lhe cabia. Consumada, a declaração de que 

ocorreu não está a depender de prévia intimação ao autor, para que dê 

andamento ao feito, mas apenas de requerimento da parte a quem 

aproveita (RSTJ 37/481) (NEGRÃO, Theotonio; GOUVÊA, José Roberto F.. 

Código de processo civil e legislação processual em vigor. 36. ed. São 

Paulo: Saraiva, 2004. p. 303.) Com efeito, trata-se de instituto jurídico de 

direito material que, por construção pretoriana, verifica-se também no 

curso do processo, projetando seus efeitos sobre direito de natureza 

processual: a perda do direito de ação. [...] os tribunais reconhecem que 

se aplica, na avaliação da prescrição intercorrente, o mesmo prazo 

prescricional que regular a dedução da pretensão à tutela jurisdicional do 

direito material. Assim, se certo direito tem prazo prescricional de dois 

anos, não poderá a execução ficar paralisada por período maior que este, 

sob pena de ser a exigibilidade judicial do direito fulminada pela prescrição 

intercorrente. (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz. 

Execução. São Paulo: RT, 2007. p. 338.) O magistério de Humberto 

Theodoro Júnior esclarece: A prescrição intercorrente constitui hipótese 

de 'extinção da exigibilidade judicial da prestação', que ocorre pela 

paralisação injustificada - por culpa do credor - da execução. (loc. cit.). 

[...] se o credor abandonar a ação condenatória ou a executiva por um 

lapso superior ao prazo prescricional, já então sua inércia terá força para 

combalir o direito de ação dando lugar à consumação da prescrição. 

(THEODORO JÚNIOR. Humberto. Curso de direito processual civil. 36. ed. 

Rio de Janeiro: Forense, 2004. p. 139, v. 2.) Na espécie, o processo 

permaneceu parado desde 31/10/2002 até 15/03/2018, sem qualquer tipo 

de movimentação por parte da exequente, caracterizando assim a sua 

inércia. Desse modo, verificado o decurso do lapso temporal previsto em 

lei, a contar da data da última manifestação do exequente nos autos; e a 

culpa exclusiva do exequente na estagnação do processo, impõe-se a 

extinção do feito, por ter ocorrido a prescrição intercorrente, consoante 

entendimento jurisprudencial, verbis: AÇÃO DE COBRANÇA - ALEGAÇÃO 

DE PRESCRIÇÃO - INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO - PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE - INÍCIO DO PRAZO - ÚLTIMO ATO PRATICADO NO 

PROCESSO - NECESSIDADE DE APURAÇÃO DA CULPA DO AUTOR - 

APLICAÇÃO DO PRAZO DO ATUAL CÓDIGO CIVIL - DATA DO INÍCIO DA 

VIGÊNCIA - TERMO INICIAL DA CONTAGEM. A pena de revelia não impede, 

em absoluto, a arguição da prescrição, matéria que pode ser suscitada em 

qualquer grau de jurisdição, nos termos do artigo 193 do vigente Código 

Civil, não se sujeitando, portanto, à preclusão temporal. Não se pode 

confundir a prescrição do direito de ação, iniciada com o vencimento da 

dívida, com a prescrição intercorrente, decorrente da paralisação da lide 

pelo mesmo prazo. Assim, o termo inicial da prescrição intercorrente não 

ocorre na citação do réu, mas no último ato praticado no processo que a 

interrompeu. Na sistemática do Código Civil, a prescrição consiste na 

perda da pretensão do direito violado, estando intrinsecamente associada 

à desídia da parte de promover, em tempo hábil, a ação judicial 

correspondente. A jurisprudência, por isso, tem entendido ser 

imprescindível a demonstração da culpa do autor na estagnação do 

processo. Nos termos do artigo 2.028 do atual Código Civil, os prazos 

prescricionais serão os da lei antiga ""se, na data de sua entrada em 

vigor, já houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei 

revogada"". Os prazos prescricionais instituídos no Código Civil de 2002, 

quando acarretam a redução daqueles previstos na legislação anterior, 

somente são aplicáveis a partir da data de sua vigência, que deve ser 

considerada, para todos os efeitos, o termo inicial de sua contagem. 

(TJMG – Apelação Cível nº 1.0637.05.027388-6/001; Relator Des. Elias 

Camilo; D.J. 31/08/2006; D.P. 11/10/2006)PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. 

OCORRÊNCIA. Permanecendo o feito paralisado por longo período de 

tempo, sem que a parte interessada, no caso o credor, adotasse as 

medidas necessárias ao seu andamento, importa o reconhecimento da 

prescrição intercorrente e a consequente extinção da execução. V.v. 

(TJMG – Agravo de Instrumento nº 1.0687.03.022377-4/001; Relator Des. 

Tibúrcio Marques; D.J. 21/05/2009; D.P. 02/06/2009) Por fim, esclareço que 

não é necessário proceder ao disposto nos §§ 1º a 4º do art. 921 do Novo 

Código de Processo Civil, pois a prescrição intercorrente já havia se 

operado antes mesmo de sua vigência. Ante o exposto, julgo extinto o 

feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, c/c 924, V, do 

Código de Processo Civil, em razão do reconhecimento da prescrição 

intercorrente. Custas pela exequente. P.R.I. Transitada em julgado, ao 

arquivo, com baixa.

Processo: 443-19.2009.811.0077 Código: 27760 Vlr Causa: R$ 200,00 

Tipo: Cível

E s p é c i e :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

Polo Ativo: ANTONIO ALVES MARTINS

Polo Passivo: TELIRIO ANTONIO PEREIRA

ANTONIO ALVES MARTINS (Exequente), Cpf: 61582336172, brasileiro(a), 

lavrador, Endereço: R. do Aeroporto, S/n°, Bairro: Jd. Aeroporto, Cidade: 

V i l a  B e l a - M T ,  C E P :  7 8 2 4 5 0 0 0 ,  T E L I R I O  A N T O N I O 

PEREIRA(Executados(as)), Cpf: 30373557191, brasileiro(a), comerciante, 

Endereço: R. Travessa do Palácio, S/n°, Ou No Mercadinho Joja, Bairro: 

Centro, Cidade: Vila Bela-MT, CEP: 78245000 e LUCAS CELSO MONTEIRO 

DA FONSECA GROTA (Advogado do Autor), Cpf: 72476869953, OAB: 

11343-B, Endereço: R.angelo Gajardoni, Nº 612, Bairro: Centro, Cidade: 

Pontes e Lacerda-MT, CEP: 78250000

SENTENÇA Vistos, etc. ANTONIO ALVES MARTINS, devidamente 

qualificado e por meio de advogado regularmente constituído, ajuizou a 

presente EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL em desfavor 

de TELIRIO ANTONIO PEREIRA, também qualificado, objetivando a 

execução do crédito estampado na Nota Promissória de fls. 07. A ação foi 

originalmente distribuída na Comarca de Pontes e Lacerda/MT em 

29/10/1996. O executado foi citado. Em 20/08/1999 a exequente requereu 

a suspensão do feito (fls. 119), o que foi deferido às fls. 120, em 

30/06/2000. Os autos retornaram ao arquivo provisório, onde 

permaneceram até 15/03/2018, quando foram desarquivados em 

Correição (fls. 135v), e intimada a parte exequente para se manifestar 

acerca de prescrição (fls. 136), esta quedou-se inerte (fls. 139). É o 

relatório. DECIDO. A prescrição intercorrente tem lugar diante da inércia da 

parte que, possuindo prazo certo para provocar o Judiciário na tutela de 

seu direito, desse dever não se desincumbe, após provocada a jurisdição. 

Confira-se: Prescrição intercorrente. A prescrição é instituto de direito 

material, tendo prazos e consequências próprias, que não se confundem 

com a extinção do processo regulada no art. 267 do CPC. Começa a fluir 

do momento em que o autor deixou de movimentar o processo, quando 

isso lhe cabia. Consumada, a declaração de que ocorreu não está a 

depender de prévia intimação ao autor, para que dê andamento ao feito, 

mas apenas de requerimento da parte a quem aproveita (RSTJ 37/481) 

(NEGRÃO, Theotonio; GOUVÊA, José Roberto F.. Código de processo civil 

e legislação processual em vigor. 36. ed. São Paulo: Saraiva, 2004. p. 

303.) Com efeito, trata-se de instituto jurídico de direito material que, por 
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construção pretoriana, verifica-se também no curso do processo, 

projetando seus efeitos sobre direito de natureza processual: a perda do 

direito de ação. [...] os tribunais reconhecem que se aplica, na avaliação 

da prescrição intercorrente, o mesmo prazo prescricional que regular a 

dedução da pretensão à tutela jurisdicional do direito material. Assim, se 

certo direito tem prazo prescricional de dois anos, não poderá a execução 

ficar paralisada por período maior que este, sob pena de ser a 

exigibilidade judicial do direito fulminada pela prescrição intercorrente. 

(MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz. Execução. São 

Paulo: RT, 2007. p. 338.) O magistério de Humberto Theodoro Júnior 

esclarece: A prescrição intercorrente constitui hipótese de 'extinção da 

exigibilidade judicial da prestação', que ocorre pela paralisação 

injustificada - por culpa do credor - da execução. (loc. cit.). [...] se o 

credor abandonar a ação condenatória ou a executiva por um lapso 

superior ao prazo prescricional, já então sua inércia terá força para 

combalir o direito de ação dando lugar à consumação da prescrição. 

(THEODORO JÚNIOR. Humberto. Curso de direito processual civil. 36. ed. 

Rio de Janeiro: Forense, 2004. p. 139, v. 2.) Na espécie, o processo 

permaneceu parado desde 30/06/2000 até 15/03/2018, sem qualquer tipo 

de movimentação por parte da exequente, caracterizando assim a sua 

inércia. Desse modo, verificado o decurso do lapso temporal previsto em 

lei, a contar da data da última manifestação do exequente nos autos; e a 

culpa exclusiva do exequente na estagnação do processo, impõe-se a 

extinção do feito, por ter ocorrido a prescrição intercorrente, consoante 

entendimento jurisprudencial, verbis: AÇÃO DE COBRANÇA - ALEGAÇÃO 

DE PRESCRIÇÃO - INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO - PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE - INÍCIO DO PRAZO - ÚLTIMO ATO PRATICADO NO 

PROCESSO - NECESSIDADE DE APURAÇÃO DA CULPA DO AUTOR - 

APLICAÇÃO DO PRAZO DO ATUAL CÓDIGO CIVIL - DATA DO INÍCIO DA 

VIGÊNCIA - TERMO INICIAL DA CONTAGEM. A pena de revelia não impede, 

em absoluto, a arguição da prescrição, matéria que pode ser suscitada em 

qualquer grau de jurisdição, nos termos do artigo 193 do vigente Código 

Civil, não se sujeitando, portanto, à preclusão temporal. Não se pode 

confundir a prescrição do direito de ação, iniciada com o vencimento da 

dívida, com a prescrição intercorrente, decorrente da paralisação da lide 

pelo mesmo prazo. Assim, o termo inicial da prescrição intercorrente não 

ocorre na citação do réu, mas no último ato praticado no processo que a 

interrompeu. Na sistemática do Código Civil, a prescrição consiste na 

perda da pretensão do direito violado, estando intrinsecamente associada 

à desídia da parte de promover, em tempo hábil, a ação judicial 

correspondente. A jurisprudência, por isso, tem entendido ser 

imprescindível a demonstração da culpa do autor na estagnação do 

processo. Nos termos do artigo 2.028 do atual Código Civil, os prazos 

prescricionais serão os da lei antiga ""se, na data de sua entrada em 

vigor, já houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei 

revogada"". Os prazos prescricionais instituídos no Código Civil de 2002, 

quando acarretam a redução daqueles previstos na legislação anterior, 

somente são aplicáveis a partir da data de sua vigência, que deve ser 

considerada, para todos os efeitos, o termo inicial de sua contagem. 

(TJMG – Apelação Cível nº 1.0637.05.027388-6/001; Relator Des. Elias 

Camilo; D.J. 31/08/2006; D.P. 11/10/2006)PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. 

OCORRÊNCIA. Permanecendo o feito paralisado por longo período de 

tempo, sem que a parte interessada, no caso o credor, adotasse as 

medidas necessárias ao seu andamento, importa o reconhecimento da 

prescrição intercorrente e a consequente extinção da execução. V.v. 

(TJMG – Agravo de Instrumento nº 1.0687.03.022377-4/001; Relator Des. 

Tibúrcio Marques; D.J. 21/05/2009; D.P. 02/06/2009) Por fim, esclareço que 

não é necessário proceder ao disposto nos §§ 1º a 4º do art. 921 do Novo 

Código de Processo Civil, pois a prescrição intercorrente já havia se 

operado antes mesmo de sua vigência. Ante o exposto, julgo extinto o 

feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, c/c 924, V, do 

Código de Processo Civil, em razão do reconhecimento da prescrição 

intercorrente. Custas pela exequente. P.R.I. Transitada em julgado, ao 

arquivo, com baixa.

Comarca de Vera

Vara Única

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 102333 Nr: 304-16.2014.811.0102

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPDEDMG, MAA, FA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AOT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ANTONIO OLIVEIRA TEIXEIRA, 

brasileiro(a), sem mais. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO do requerido ANTÔNIO OLIVEIRA TEIXEIRA, para 

comparecer à AUDIÊNCIA instrutória REDESIGNADA que se realizará no 

dia 11/10/2018, às 15h00min., no Edifício do Fórum, sito no endereço ao 

final indicado.

Despacho/Decisão: Autos n.684-97.2018.811.0102Código n . 

102333Vistos em correição. Em tempo, considerando o Ofício de nº 

145/2018/PJ/VERA-MT, em que que o Promotor de Justiça informa sua 

ausência nas audiências designadas para o dia 13/07/2018, REDESIGNO a 

solenidade agendada neste feito, para o dia 11 de outubro de 2018, às 

15H00MIN.CUMPRA-SE de acordo com a decisão já proferida nos 

autos.CIÊNCIA ao Ministério Público.INTIMEM-SE.Vera/MT, 11 de Julho de 

2018.Adalto Quintino da SilvaJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, LUBNA PATRICIA 

LOPES DE SOUZA, digitei.

Vera, 13 de julho de 2018

Paula de Sá Pereira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 68868 Nr: 1368-71.2008.811.0102

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE VERA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADENILSON LUIZ DE PALMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARLINDO JOSÉ VOGEL - 

OAB:5.360-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ADENILSON LUIZ DE PALMA, Cpf: 

47853611234, brasileiro(a), sem mais dados. atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 16/12/2008.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE VERA/MT em face de ADENILSON LUIZ DE PALMA, na 

quantia abaixo especificada, referente ao débito de tributo, inscrito(s) 

na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 1300/2004, 1301/2004, 

1302/2004, 1303/2004 (MAIS 23 OBJETOS)..

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/12/2004

 - Valor Total: R$1.978,52 - Valor Atualizado: R$1.978,52 - Valor 

Honorários: R$0,00

Despacho/Decisão: Autos nº. 1368-71.2008.811.0102Código nº. 

68868Vistos em correição. Nos termos da Súmula 414 do STJ, a citação 

por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais 

modalidades. É o caso dos autos.Assim, DETERMINO a citação editalícia da 

parte executada ADENILSON LUIZ DE PALMA.EXPEÇA-SE o necessário 

para cumprimento do ato citatório, nos termos do inciso IV do art. 8° da 

LEF.Decorrido o prazo do edital, não havendo manifestação do requerido, 
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voltem-me os autos conclusos para deliberação.Vera-MT, 09 de julho de 

2018.Adalto Quintino da SilvaJuiz de Direito

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, HAIAN CÂNELA SILVA 

BARROS, digitei.

Vera, 25 de julho de 2018

Paula de Sá Pereira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 67009 Nr: 981-90.2007.811.0102

 AÇÃO: Crimes Ambientais->Processo Especial de Leis 

Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO SIDINEIS DA SILVA DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOÃO SIDINEIS DA SILVA DIAS, Rg: 

1764994-3, Filiação: Lourenço da Silva Dias e de Irene Aparecida Dias, 

data de nascimento: 18/08/1974, brasileiro(a), natural de Cascavel-PR, 

casado(a), autônomo, Telefone (66) 9602 0658. atualmente em local 

incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DO RÉU, ACIMA QUALIFICADO, PARA PROCEDER 

O LEVANTAMENTO DO VALOR DA FIANÇA, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) 

DIAS

Resumo da Inicial: furto de madeira

Despacho/Decisão: Autos nº: 981-90.2017.811.0102Código n°: 

67009Vistos em correição.Analisando os autos, verifico que foi expedida 

intimação ao indiciado nos dois endereços informados nos autos, a fim de 

que este providenciasse o recolhimento da fiança depositada nos autos, 

contudo, ambas as intimação foram negativas (fl. 99).Assim, considerando 

que o indicado mudou de endereço, sem informar nos autos, tornando 

impossível a sua intimação pessoal, DETERMINO a sua intimação por edital, 

para que proceda ao levantamento do valor da fiança, no prazo de 15 

(quinze) dias.Não havendo manifestação no prazo acimado, DECLARO o 

perdimento da fiança em favor do Conselho de Segurança Pública – 

COSENG.Depois de tudo cumprido, ARQUIVEM-SE os autos, com as 

baixas e cautelas de estilo.EXPEÇA-SE o necessário.Vera-MT, 09 de julho 

de 2018.Adalto Quintino da SilvaJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, HAIAN CÂNELA SILVA 

BARROS, digitei.

Vera, 23 de julho de 2018

Paula de Sá Pereira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 100196 Nr: 412-16.2012.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO JOSÉ FERREIRA NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): EDUARDO JOSÉ FERREIRA NEVES, Rg: 

2075444-2, Filiação: José Izidio Neves e Maria Cristina Ferreira de Melo, 

data de nascimento: 11/07/1991, brasileiro(a), natural de Claudia-MT. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Vistos em correição. O Ministério Público do Estado de Mato 

Grosso denunciou o requerido, Sr. Eduardo José Ferreira Neves, como 

incurso nas penas do artigo 121, §2°, IV, c/c artigo 14, II do Código Penal, 

artigo 244-B do ECA, artigo 33, caput, c/c artigo 40,IV e artigo 35, c/c 

artigo 40, IV e VI da Lei 11.343/2006. A denúncia foi recebida 05/07/2012 

(fls. 75/75v). Foram apresentadas alegações finais pela acusação às fls. 

174/178, reiterando os termos da denúncia. A defesa às fls. 181/186, 

requereu a absolvição do requerido por falta de provas. O juízo a quo 

prolatou a sentença às fls. 187/197, absolvendo o réu pelos delitos 

previstos nos artigo 244-B do ECA, artigo 33, caput, c/c artigo 40,IV e 

artigo 35, c/c artigo 40, IV e VI da Lei 11.343/2006 e desclassificando o 

crime de tentativa de homicídio (Artigo 121, §2°, IV c/c artigo 14, II, ambos 

do Código Penal), para o delito de lesão corporal (artigo 129 do Código 

Penal) cuja natureza (se graves ou leves), seria analisada oportunamente. 

O Ministério Público interpôs Recurso de Apelação às fls. 238/242v, 

requerendo a pronúncia do apelado pelo crime de homicídio qualificado 

tentado e pelos crimes que por conexão, são também de competência do 

júri. Contrarrazões às fls. 248/255. Parecer do Ministério Público do Estado 

de Mato Grosso, 14ª Promotoria de Justiça Criminal às fls. 262/265, tão 

somente condenando o apelado pelo delito de lesão corporal. Às fls. 268 

houve a conversão do Recurso de Apelação para Recurso em Sentido 

Estrito, determinando que os autos fossem remetidos à comarca de 

origem, para o cumprimento do artigo 589 do Código de Processo Penal. É 

o breve relato. Decido. Ao analisar detidamente os autos percebo que 

assiste razão ao MP. A suscitada desistência voluntária não restou 

cabalmente demonstrada nos autos, pois, a vítima alega que ao ser 

atingido por um tiro na altura do peito, correu para dentro da empresa GF, 

onde pediu socorro. Senão vejamos o Termo de Declarações da vítima, às 

fls. 28/29: “ (...) que uma das mulheres que estava com eles ainda pediu 

para deixar isso quieto, mas eles cercaram o declarante e no momento em 

que o declarante pediu para que não fizessem nada com ele EDUARDO 

com a arma na mão efetuou um disparo de arma de fogo atingindo o peito 

do Declarante que saiu correndo para dentro da empresa GF onde pediu 

socorro; QUE EDUARDO ainda efetuou outro disparo de arma de fogo mas 

não atingiu o Declarante, sendo então socorrido e trazido até este Hospital 

de Sorriso – MT onde permanece internado;”Fica mais que evidente, 

portanto, que só não houve a consumação do delito, por circunstancia 

alheia a vontade do agente, no caso a fuga empreendida pela vítima.Sendo 

assim, procedo o Juízo de Retratação conforme artigo 589 do Código de 

Processo Penal, e pronuncio o réu pelo delito descrito no artigo 121, §2º, 

IV c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal, retificando a decisão 

anterior.Quanto aos demais crimes, os mesmos serão julgados pelo juiz 

natural da causa, no caso o conselho de sentença.Diante do exposto, 

determino a imediata remessa dos autos ao E. Tribunal de Justiça, com as 

nossas homenagens de estilo, observando-se as formalidades 

legais.Intimem-se.Vera, 1 de março de 2016. Arthur Moreira Pedreira de 

Alburquerque. Juiz Substituto.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, HAIAN CÂNELA SILVA 

BARROS, digitei.

Vera, 25 de julho de 2018

Paula de Sá Pereira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 116384 Nr: 1359-94.2017.811.0102

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JRDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADSG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLY DE MOURA NOGUEIRA - 

OAB:17585/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 1359-94.2017.811.0102

 Código n°: 116384

Vistos em correição.

Analisando os autos, verifico que a parte requerente foi intimada à ref. 29 

para que se manifestasse sobre eventual interesse no prosseguimento do 

feito, tendo em vista que o menor havia sido desinstitucionalizado, e 

estaria residindo com a genitora em Nova Ubiratã/MT.

À ref. 36, o autor manifestou nos autos que não tinha interesse na 

continuidade do feito, contudo, tinha chegado a seu conhecimento que a 

genitora do menor estaria gestante novamente, e que esta teria colocado o 

filho para ocupar-se como pedinte nas ruas do município. Assim, alega 

que, caso futuramente a criança venha a ser institucionalizada 

novamente, manifesta seu prévio interesse na guarda.
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Diante das informações prestadas pelo autor, visando salvaguardar o 

interesse do menor, DETERMINO a realização de estudo psicossocial na 

residência da genitora do menor e requerida nesta ação, Adriana da Silva 

Gomes, no endereço informado na ação de código n° 108860 - Estrada PA 

Santa Terezinha, Sitio Valdemar, Zona Rural, Município de Nova 

Ubiratã-MT, tendo como referência, divisa com Sitio do Marcão, 

aproximadamente 22 KM da Comunidade Entre Rios, próximo ao cemitério 

local, penúltima rua, tendo como referência Casa da Íris.

Com a juntada do estudo, INTIME-SE a parte autora, para manifestar nos 

autos, informando se ratifica a desistência da ação.

 Após, DÊ-SE vista ao Ministério Público.

Por fim, conclusos.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 113171 Nr: 1773-29.2016.811.0102

 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): Construvera Comercio de Material de 

Construção Ltda., OLGA BUENO DE FARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495/A, ALESSANDRA GOMES DA SILVA - 

OAB:23208/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o (a) Advogado(a) da parteautora, da designação da Audiência de 

conciliação para o dia 19 de setembro de 2018, às 13h00min, neste Juízo, 

bem como para QUE PROVIDENCIE O COMPARECIMENTO DA AUTORA à 

audiência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 118945 Nr: 2418-20.2017.811.0102

 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: LUZIA PEREIRA CAVALCANTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL (INSS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOISES FERREIRA JUNIOR - 

OAB:46338

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DEFIRO os benefícios da assistência judiciária gratuita. Deixo de designar 

a audiência de conciliação, uma vez que a parte requerida, por meio do 

Ofício Circular nº 001/2016-PFE-INSS-SINOP-MT, subscrito pelo 

Procurador Federal Dilson Ferreira Pedrosa Filho, requereu, 

fundamentadamente, a dispensa da solenidade. CITE-SE a parte ré para, 

querendo, contestar a ação (335, III, do Novo Código de Processo Civil). 

Desde logo, com fundamento do art. 438, II, do NCPC, REQUISITO as 

cópias de todos os procedimentos administrativos correspondentes ao 

pedido de aposentadoria rural por idade postulado pela parte autora. (...) 

Por oportuno, desde já DESIGNO audiência de instrução e julgamento para 

o dia 26 DE OUTUBRO DE 2018 ÀS 14HORAS. Com efeito, a designação 

precoce da audiência de instrução e julgamento justifica-se na efetividade 

do processo, economizando-se atos processuais, sendo certo que 

nenhum prejuízo redundará para a Autarquia demandada, uma vez que 

respeitado o prazo de resposta, ao passo que eventual questão prévia 

será prontamente analisada quando da audiência. Desse modo, deverão 

as partes, no prazo comum de 15 (quinze) dias, contados da intimação do 

agendamento da audiência, apresentar o rol de testemunhas (art. 357, § 

4º, NCPC), as quais deverão ser informadas/intimadas da audiência (dia, 

hora e local) pelo advogado da parte, sendo dispensada a intimação do 

juízo, nos termos do art. 455, caput, do Novo Código de Processo Civil. 

Considerando que a parte autora pugnou pela realização de depoimento 

pessoal do requerido, INTIME-SE o mesmo, pessoalmente, para 

comparecimento a solenidade ora designada. Caso a autarquia requeira a 

realização de depoimento pessoal da parte autora, INTIME-A pessoalmente 

para comparecimento a solenidade ora designada, sob pena de confesso, 

artigo 385, §1°. Defiro o pedido de concessão dos benefícios da justiça 

gratuita, nos termos do art. 98 do CPC/2015. INTIME-SE. CITE-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Vera/MT, 26 de 

julho de 2018. Adalto Quintino da Silva Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 116434 Nr: 1382-40.2017.811.0102

 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: GENI DE OLIVEIRA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILLA AFONSO DE BRITO - 

OAB:14187

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da 

tutela.Deixo de designar a audiência de conciliação, uma vez que a parte 

requerida, por meio do Ofício Circular nº 001/2016-PFE-INSS-SINOP-MT, 

subscrito pelo Procurador Federal Dilson Ferreira Pedrosa Filho, requereu, 

fundamentadamente, a dispensa da solenidade.CITE-SE a parte ré para, 

querendo, contestar a ação (335, III, do Novo Código de Processo Civil).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 112552 Nr: 1454-61.2016.811.0102

 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: LOURDES MARIA C. CHIODI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILLA AFONSO DE BRITO - 

OAB:14187

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Inicialmente, REJEITO a prejudicial de prescrição suscitada pelo requerido, 

pois o pedido administrativo de concessão do benefício foi apresentado 

pela autora em 18/08/2015, portanto, dentro do quinquênio que antecedeu 

o ajuizamento da ação, pelo que inexistem parcelas a serem declaradas 

como prescritas.Em atenção ao contido na petição inicial e na 

contestação, fixo como controvertido os seguintes pontos: (i) o 

desempenho pelo autor de atividade rural em regime familiar; (ii) 

comprovação do período de carência em período anterior ao requerimento 

administrativo ou à data que completou o requisito etário. Inexistindo 

previsão legal, convenção das partes e peculiaridades do caso em exame 

que recomendem a distribuição do encargo de forma diversa, o ônus da 

prova é distribuído conforme previsão do artigo 373, inc. I e II do Código de 

Processo Civil. As questões de direito relevantes para a decisão de mérito 

são aquelas deduzidas pelas partes, inexistindo questões de direito 

diversas daquelas já suscitadas nos autos. A partir de tais pontos 

controvertidos, defiro a produção das seguintes provas: (a) prova 

documental, por meio dos documentos já colacionados aos autos; (b) 

depoimento pessoal da parte autora e do requerido, o qual deverão ser 

intimados pessoalmente para a audiência, sob as advertências constantes 

do artigo 385, §1º, do CPC; (c) prova testemunhal: desse modo, deverão 

as partes, no prazo comum de 15 (quinze) dias, contados desse 

despacho saneador, apresentar o rol de testemunhas (art. 357, § 4º, 

NCPC), as quais deverão ser informadas/intimadas da audiência (dia, hora 

e local) pelo advogado da parte, sendo dispensada a intimação do juízo, 

nos termos do art. 455, caput, do Novo Código de Processo Civil. Para a 

colheita da prova oral, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para 

a data de 26 DE OUTUBRO DE 2018 ÀS 10H00MIN.INTIMEM-SE as partes 

para comparecimento a solenidade.CUMPRA-SE expedindo o necessário. 

Vera/MT, 26 de julho de 2018.Adalto Quintino da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 108929 Nr: 188-39.2016.811.0102

 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: ANGELO SILVA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL (INSS)
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILLA AFONSO DE BRITO - 

OAB:14187

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 188-39.2016.811.0102

Código nº: 108929

Vistos em correição.

Diante do despacho proferido à ref. 73, REMETAM-SE os autos ao Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, observando a Senhora 

Gestora Judiciária as formalidades legais.

Às providências.

Vera/MT, 26 de julho de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 108745 Nr: 119-07.2016.811.0102

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRUNO BOEING

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO AUGUSTO SCARAVELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA DEPINE DE OLIVEIRA - 

OAB:14125, SILVANO FRANCISCO DE OLIVEIRA - OAB:6280

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO PIVETTA - OAB:16725

 Autos n. 119-07.2016.811.0102

Código n. 108745

Vistos em correição.

Trata-se de ação pelo rito comum, proposta por Bruno Boeing em desfavor 

de Ricardo Augusto Scaravelli.

No curso do processo, as partes informaram nos autos que entabularam 

acordo extrajudicial, pugnado pela homologação do acordo e suspensão 

do processo pelo prazo de 60 (sessenta) dias, prazo em que deverá ser 

denunciado nos autos eventual descumprimento de qualquer dos seus 

termos, interpretando-se o silencio como concordância com o 

adimplemento da avença.

É o necessário relatório.

DECIDO.

Considerando a manifestação de vontade das partes exarada 

conjuntamente, HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o novo acordo judicial celebrado entre as partes, uma vez que são 

elas maiores, capazes, estão regularmente representadas e os direitos em 

questão são disponíveis.

Nos termos do artigo 313, §4° do CPC, SUSPENDO o presente feito pelo 

prazo de 60 (sessenta dias).

Decorrido o prazo de suspensão sem manifestação das partes, 

independentemente de nova intimação, venham os autos conclusos.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Vera/MT, 26 de julho de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 106593 Nr: 924-91.2015.811.0102

 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: MARLEY ARAUJO DE FREITAS, JAQUELINE ARAÚJO 

DE FREITAS, PATIELLI ARAÚJO DE FREITAS, TAMARA ARAÚJO DE 

FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO DE TAL E OUTROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ROMERIO CARLOS 

SOBRINHO - OAB:6129/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 924-91.2015.811.0102

 Código n°: 106593

Vistos em correição.

De início, considerando as cópias dos documentos juntadas às fls. 15/16, 

18/22 e 24/28, DEFIRO o pedido de concessão dos benefícios da justiça 

gratuita.

No que tange ao pleito liminar, verifico ser necessária a designação de 

audiência de justificação, nos termos do artigo 562, caput, do CPC.

Assim, DESIGNO audiência de justificação para o dia 24 de AGOSTO DE 

2018, ÀS 17H:00MIN.

A parte autora deverá apresentar o rol de testemunhas no prazo de 15 

(quinze) dias, as quais deverão comparecer na audiência, 

independentemente de intimação do juízo.

CITE-SE, com as advertências legais, o requerido e intime-o para, 

querendo, comparecer à audiência de justificação, em que poderá intervir, 

por meio de advogado, conforme faculta o artigo 564 do Código de 

Processo Civil.

O prazo para contestar de 15 (quinze) dias, será contado da intimação da 

decisão que deferir ou não a medida liminar (art. 564, p.u. CPC).

De outro lado, OFICIE-SE a Vara Especializada em Direito Agrário de 

Cuiabá, comunicando da decisão proferida pelo e. Tribunal de Justiça, o 

qual determinou o prosseguimento da presente ação, nesta comarca de 

Vera/MT.

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Vera/MT, 26 de Julho de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 103432 Nr: 1176-31.2014.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARMANDIO IZIDORIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOYCE CARLA MARZOLA DE 

ANDRADE - OAB:8723/MT, RUI HEEMANN JUNIOR - OAB:MT/15.326

 DECIDO.Inicialmente, analisando os autos, verifico que foi proferida 

sentença com resolução de mérito, julgando o feito improcedente, na data 

de 18 de janeiro de 2018. Contudo, em consulta ao sistema ANOREG – 

sistema este disponível a este juízo – pude confirmar as informações 

constantes dos autos, de que o acusado faleceu na data de 19/12/2017, 

portanto, antes de ser proferida sentença neste feito.Sabe-se que a morte 

é uma das causas trazidas pelo Código Penal Brasileiro de extinção da 

punibilidade, uma vez que nenhuma pena passará da pessoa do 

condenado.Constituição FederalArt. 5º (...)XLV - Nenhuma pena passará 

da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a 

decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas aos 

sucessores e contra eles executadas, até o limite do valor do patrimônio 

transferido.- Código PenalArt. 107. Extingue-se a punibilidade:I – pela 

morte do agente;II – (...). Assim, no caso em apreço, uma vez que o 

acusado faleceu na data de 19/12/2017, portanto, antes de proferir a 

sentença, mister se faz a anulação da sentença, com o reconhecimento 

da extinção da punibilidade, uma vez que, comprovada a morte do 

reeducando, cessa para o Estado o direito de punir, implicando na 

necessidade do arquivamento do feito, com base na premissa de que a 

punição criminal não pode ir além da pessoa do acusado.Diante disso, 

ANULO a sentença proferida a ref. 60. DECLARO EXTINTA A 

PUNIBILIDADE do denunciado ARMANDIO IZIDÓRIO, nos termos do artigo 

107, inciso I, do Código Penal.ARQUIVEM-SE os autos, mediante as baixas 

e anotações de estilo.CIÊNCIA ao Ministério Público.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Vera-MT, 26 

de julho de 2018.Adalto Quintino da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 113573 Nr: 173-36.2017.811.0102

 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: JOÃO MEZARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ JOANELLA - OAB:8601

 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 
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(DIB) em 12/17/2016 (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 da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 106544 Nr: 905-85.2015.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO DA ROCHA BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão estatal punitiva para 

CONDENAR o réu ANTONIO DA ROCHA BARBOSA como incurso nas 

sanções do artigo 306, caput e § 1º, II, e artigo 309, da Lei nº 9.503/1997 

(Código de Trânsito Brasileiro). [...] Inocorrem causas de aumento ou de 

diminuição de pena, motivo pelo qual TORNO DEFINITIVA:a)Para o crime de 

embriaguez ao volante (art. 306, do CTB) a reprimenda de 06 (seis) meses 

de detenção, 10 (dez) dias-multa e proibição de obter permissão ou 

habilitação para dirigir pelo prazo de 06 (seis) meses (art. 293, caput, 

CTB), a partir do cumprimento da pena restritiva de liberdade (art. 293, § 

2º, CTB).b)Para o crime direção de veículo sem habilitação (art. 309, do 

CTB) a reprimenda de 07(sete) meses de detenção

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 70512 Nr: 765-27.2010.811.0102

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DILMO BELÉ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO SATIM KARAS - 

OAB:OAB/17.791, LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA - 

OAB:11543-B, RAFAEL BARION DE PAULA - OAB:11063-B/MT, 

RODRIGO DE FREITAS SARTORI - OAB:15.884

 Autos n.765-27.2010.811.0102

Código n. 70512

Vistos, em correição.

 Trata-se de pedido para cumprimento de sentença (fl. 114/115v), 

promovido por Rafael Barion de Paula, em face de Fazenda Pública 

Estadual de Maro Grosso.

 Compulsando os autos, verifica-se que o valor pretendido (R$1.381,96), e 

o valor da planilha atualizada (R$13.819,63) não correspondem.

Assim, concedo o prazo de 10 (dez) dias para o promovente adequar o 

valor do seu pedido.

Desatendido, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVEM-SE, com as cautelas de praxe, 

sem prejuízo de posterior desarquivamento a pedido do interessado.

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE expedindo o necessário

Vera/MT, 25 de julho de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 65872 Nr: 1436-89.2006.811.0102

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE VERA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FÁBRICA DE MÓVEIS SULINENSE LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA ROSANE CRISTIANETTI 

FERREIRA ROMANI - OAB:13117/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 1436-89.2006.811.0102

Código n°: 65872

Vistos em correição.

A parte exequente requereu o redirecionamento da execução para o sócio 

gerente da empresa, ao argumento da dissolução irregular da executada.

Ocorre que, analisando os documentos juntados pela parte exequente, 

verifica-se que a empresa executada, em consulta a Secretaria de Estado 

de Fazenda – Consulta Genérica de contribuintes, figura com baixada, do 

que se presume, até prova em contrário, que a sua extinção foi 

devidamente comunicada aos órgãos competentes, restando 

desautorizado, assim, o pretendido redirecionamento da execução.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO 

DA EXECUÇÃO A SÓCIOS DE PESSOA JURÍDICA. ALEGAÇÃO DE 

DISSOLUÇÃO IRREGULAR. ART. 135 DO CTN E SÚMULA 435 DO STJ. 

INOCORRÊNCIA DA DISSOLUÇÃO IRREGULAR. ARQUIVAMENTO DA 

BAIXA JUNTO À JUNTA COMERCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE 

PRESCRIÇÃO, PORQUANTO SEQUER NASCIDA A PRETENSÃO. 1. Os 

sócios são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a 

obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de 

poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos. Interpretação do 

art. 135 do CTN. 2. Presume-se dissolvida irregularmente a empresa 

apenas quando deixa de funcionar no seu domicílio fiscal, sem 

comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da 

execução fiscal para o sócio-gerente. Súmula 435 do Superior Tribunal de 

Justiça. 3. Ausente prova da dissolução irregular, ônus do exequente, 

sequer nasce à pretensão de redirecionamento, descabendo tratar de 

prescrição. AGRAVO DE INSTRUMENTO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 

(Agravo de Instrumento Nº 70055871982, Vigésima Segunda Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marilene Bonzanini Bernardi, 

Julgado em 08/08/2013). (TJ-RS - AI: 70055871982 RS, Relator: Marilene 

Bonzanini Bernardi, Data de Julgamento: 08/08/2013, Vigésima Segunda 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 14/08/2013).

Assim, INTIME-SE o credor para, no prazo de 20 (vinte) dias, dar 

andamento ao feito.

Desatendido, ficam, desde logo, determinadas a SUSPENSÃO do feito (art. 

40, caput, LEF) e a REMESSA dos autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO, com 

baixa no Relatório Estatístico das Atividades Forenses, observando-se o 

art. 1.181 da CNGC.

Intime-se.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Vera-MT,30 de julho de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 66608 Nr: 573-02.2007.811.0102

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARIO MARQUES GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA DA FAZENDA NACIONAL - OAB:MT-2287 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 573-02.2007.811.0102

 Código n°: 66608

Vistos em correição.

Verifico que a fl. 57, a exequente postulou pela expedição de carta 

precatória para citação do executado, tendo em vista a negativa de fl. 55, 

sendo a missiva expedida à fl. 62, restando, contudo o cumprimento 

prejudicado ante a ausência de pagamento da diligência do Oficial de 

Justiça.

 À fl. 71, o exequente postulou por nova expedição de carta precatória, 

tendo novamente peticionado nos autos à fl. 76, requerendo a suspensão 

do feito, nos termos do art. 40 da LEF.

 Todavia, inobstante os pedidos da exequente, verifico que o executado 

foi devidamente citado da presente ação à fl. 22, sendo que apenas a 

avaliação do bem penhorado restou prejudicada nos autos ante a 

mudança de endereço do executado (fl. 55).

 Ante o exposto, INTIME-SE a exequente para que informe se mantém 

interesse na suspensão do feito, pleiteada à fl. 76.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Vera/MT, 30 de Julho de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 41919 Nr: 53-47.2004.811.0102

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAMINADOS VILATORO IND. E COM. DE 

MADEIRAS LTDA, GILMAR ANTONIO BELOTTO, ADRIANA CALDEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA DA FAZENDA NACIONAL - OAB:MT-2287 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, em correição.

Trata-se de pedido da exequente, objetivando que sejam reunidos estes 

autos com o n. 0000017-15.1998.8.11.0102 – (Cód. 3543), com 

fundamento no artigo 28 da Lei n. 6.830/1980, com o prosseguimento dos 

atos processuais naqueles autos.

Pois bem, de acordo com o citado diploma legal, o juiz, “a requerimento das 

partes, poderá, por conveniência da unidade da garantia da execução, 

ordenar a reunião de processos contra o mesmo devedor”.

No caso em comento, verif ica-se que os autos n. 

0000017-15.1998.8.11.0102 – (Cód. 3543), com o qual se pretende a 

reunião, foram manejados em face de LAMINADOS VILATORO IND. E 

COM. DE MADEIRAS LTDA e JOÃO ALVES CASEMIRO (pessoa física).

Todavia, o presente feito fora distribuído somente em face de LAMINADOS 

VILATORO IND. E COM. DE MADEIRAS LTDA, GILMAR ANTONIO BELOTTO 

e ADRIANA CALDEIRA.

Assim, não há como deferir a reunião pretendida, uma vez que não há 

identidade entre todas as partes da execução.

Por estas razões, indefiro o pedido de fls. 225.

Assim, INTIMEM-SE a exequente para manifestar interesse no 

prosseguimento do feito, no prazo e 10 (dez) dias.

Desatendido, ficam, desde logo, determinadas a SUSPENSÃO do feito (40, 

caput, da LEF) e a REMESSA dos autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO, com 

baixa no Relatório Estatístico das Atividades Forenses.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 3543 Nr: 17-15.1998.811.0102

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAMINADOS VILATORO IND. E COM. DE 

MADEIRAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO SOUSA LIMA 

FALCONI - OAB:1241876

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 17-15.1998.811.0102

 Código n°: 3543

Vistos em correição.

Trata-se de pedido da exequente, objetivando que sejam reunidos estes 

autos com o de n. 43-66.2005.811.0102 – (Cód. 15775), com como com o 

de n. 53-47.2004.811.0102 (Cód. 41919), com fundamento no artigo 28 da 

Lei n. 6.830/1980, com o prosseguimento dos atos processuais neste 

feito.

 Pois bem, de acordo com o citado diploma legal, o juiz, “a requerimento 

das partes, poderá. Por conveniência da unidade da garantia da 

execução, ordenar a reunião de processos contra o mesmo devedor”.

No caso em comento, verifica-se que os autos n. 4366.2005.811.0102 – 

(Cód. 15775) n. 43-66.2005.811.0102 – (Cód. 15775), foram manejados 

em face de LAMINADOS VILATORO IND. E COM. DE MADEIRAS LTDA e 

JOÃO ALVES CASEMIRO (pessoa física).

Já os autos n. 53-47.2004.811.0102 – (Cód. 41919), foram distribuídos em 

face de LAMINADOS VILATORO IND. E COM. DE MADEIRAS LTDA e 

GILMAR ANTONIO BELOTTO (pessoa física) e ADRIANA CALDEIRA 

(pessoa física).

 Todavia, o presente feito fora distribuído somente em face de 

LAMINADOS VILATOTO IND. E COM. DE MADEIRAS LTDA.

 Dessa forma, não há como deferir a reunião pretendida, uma vez que não 

há identidade entre todas as partes da execução.

 Por estas razões, indefiro o pedido de fls. 231.

Assim, INTIMEM-SE a exequente para manifestar interesse no 

prosseguimento do feito, no prazo de 10 (dez) dias.

 Desatendido, ficam, desde logo, determinadas a SUSPENSÃO do feito (40, 

caput, da LEF) e a REMESSA dos autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO, com 

baixa no Relatório Estatístico das Atividades Forenses.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Vera/MT, 25 de Julho de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 15775 Nr: 43-66.2005.811.0102

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAMINADOS VILATORO IND. E COM. DE 

MADEIRAS LTDA, JOÃO ALVES CASEMIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUI CARLOS DE FARIA - 

OAB:6142

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, em correição.

Trata-se de pedido da exequente, objetivando que sejam reunidos estes 

autos com o n. 0000017-15.1998.8.11.0102 – (Cód. 3543), com 

fundamento no artigo 28 da Lei n. 6.830/1980, com o prosseguimento dos 

atos processuais naqueles autos.

Pois bem, de acordo com o citado diploma legal, o juiz, “a requerimento das 

partes, poderá, por conveniência da unidade da garantia da execução, 

ordenar a reunião de processos contra o mesmo devedor”.

No caso em comento, verif ica-se que os autos n. 

0000017-15.1998.8.11.0102 – (Cód. 3543), com o qual se pretende a 

reunião, foram manejados em face de LAMINADOS VILATORO IND. E 

COM. DE MADEIRAS LTDA e JOÃO ALVES CASEMIRO (pessoa física).

Todavia, o presente feito fora distribuído somente em face de LAMINADOS 

VILATORO IND. E COM. DE MADEIRAS LTDA.

Assim, não há como deferir a reunião pretendida, uma vez que este feito 

não tramita contra os mesmo devedores daquele, mas tão somente em 

face de um dos executados.

Por estas razões, indefiro o pedido de fls. 275.

Assim, INTIMEM-SE a exequente para manifestar interesse no 

prosseguimento do feito, no prazo e 10 (dez) dias.

Desatendido, ficam, desde logo, determinadas a SUSPENSÃO do feito (40, 

caput, da LEF) e a REMESSA dos autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO, com 

baixa no Relatório Estatístico das Atividades Forenses.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 71888 Nr: 991-95.2011.811.0102

 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: INERINA DE OLIVEIRA CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL (INSS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WEMERSON ROGERIO ALVES DE 

MORAES - OAB:OAB/MT 15486-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, em correição.

Com fundamento no artigo 351 do CPC, INTIME-SE o autor para, querendo, 

impugnar a contestação de fls. 133/134.

CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 71755 Nr: 858-53.2011.811.0102

 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: JOSE DE OLIVEIRA MENDONÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL (INSS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WEMERSON ROGERIO ALVES DE 

MORAES - OAB:OAB/MT 15486-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria Federal - OAB:

 Autos n. 858-53.2011.811.0102

Código n. 71755

Vistos em correição.

I - INTIMEM-SE a parte requerente sobre o retorno dos autos à origem.

 II – 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.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1030631/7/2018 Página 607 de 610



 III - CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Vera/MT, 30 de julho de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 101354 Nr: 597-20.2013.811.0102

 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: SEBASTIÃO BARCELO TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL (INSS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758, RAFAEL WASNIESKI - OAB:15.469-A, RICARDO ROBERTO 

DALMAGRO - OAB:12.205-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, em correição.

Trata-se de cumprimento de sentença, promovido por SEBASTIÃO 

BARCELO TEIXEIRA, em face de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS, partes devidamente qualificadas nos autos.

 INTIME-SE o requerido, para, se quiser, impugnar a presente execução de 

sentença, no prazo de trinta (30) dias (art. 535, NCPC).

 Oferecida impugnação, MANIFESTE-SE o exequente, no prazo de 10 

(dez) dias, vindo os autos CONCLUSOS na sequência.

Se decorrer o prazo legal sem apresentação de impugnação, 

CERTIFIQUE-SE e REQUISITE-SE o pagamento, por intermédio do 

Excelentíssimo Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (CPC, 

artigo 535, § 3°, inciso I e II), observando o artigo 5° da Resolução 115 do 

CNJ e a Resolução 405/2016 do CJF.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário, observando-se, integralmente, o 

que dispõe a Resolução nº 405/2016 do Conselho da Justiça Federal.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 3038 Nr: 2-85.1994.811.0102

 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: GENÉZIO MATTEI DORIGON, ESPOLIO DE ROSALINA 

PEDROSO DORIGON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRCEU LUIZ CAPELESSO, ELZO SIMONATO, 

DALVA MARIA SIMONATO, JOÃOZINHO DALCI, OFENIA S. DALCIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIOVALDO GOMES DE 

OLIVEIRA - OAB:3546-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL MOURA NOGUEIRA - 

OAB:OAB/MT- 5.465, HERBERTH LIMA - OAB:4.749/MS, LUIZ CARLOS 

MOREIRA DE NEGREIRO - OAB:MT 3.530-A, Vanuza Sagais - 

OAB:13113

 Autos nº: 2-85.1994.811.0102

 Código n°: 3038

Vistos, em correição.

Em respeito ao Princípio do Contraditório, concedo o prazo de 10 (dez) 

dias para a parte exequente se manifestar acerca d petitório de fls. 

882/892.

 Escoado o prazo, com ou sem resposta, conclusos.

 CUMPRA-SE.

 Vera/MT, 25 de Julho de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 101249 Nr: 494-13.2013.811.0102

 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: EVA MARIA LOPES, ANTONIO LOPES MATIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COLONIZADORA SINOP S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO MOREIRA GOULART 

- OAB:13439-A/MT

 Vistos, em correição.

Considerando o que dispõe no artigo 1.255 da CNGCE, de que o prazo de 

validade das certidões expedidas pelo Registro de Imóveis é de 30 (trinta) 

dias, em respeito ao Principio da Celeridade, determino que seja expedido 

OFÍCIO ao Cartório do 6º Ofício de Cuiabá/MT, para que encaminhe 

diretamente ao Cartório do 1º Ofício Extrajudicial da Comarca de Vera/MT, 

a Certidão de Inteiro Teor e Ônus atualizada do imóvel descrito às fls. 224.

No mais, cientifique-se os requerentes a respeito do ofício de fls. 235, no 

que tange à documentação necessária para o registro da sentença de 

usucapião.

Após, considerando o trânsito em julgado da sentença de fls. 201/202v, 

INTIME-SE a autora para promover o que de direito, no prazo de 10 (dez) 

dias. Transcorrido in albis o prazo, ARQUIVEM-SE os autos, com as 

cautelas de estilo, sem prejuízo de posterior desarquivamento a pedido da 

parte.

EXPEÇA-SE o necessário.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 100003 Nr: 219-98.2012.811.0102

 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: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALFREDO DE LIMA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT 13.994-A, RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA - OAB:8184 -A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 219-98.2012.811.0102

 Código n°: 100003

Vistos em correição.

CUMPRA-SE a última decisão proferida nos autos.

Às providências.

 Vera/MT, 30 de Julho de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 69542 Nr: 959-61.2009.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARMEM LIMA DOS SANTOS, JOSÉ DE LANA 

COELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA ROSANE 

CRISTIANETTI FERREIRA ROMANI - OAB:13117/O

 Autos nº: 959-61.2009.811.0102

Código nº: 69542

Vistos em correição.

Trata-se de ação penal proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato 

Grosso contra Carmem Lima dos Santos, imputando-lhe a prática da 

conduta tipificada no artigo 133 e 168 do Código Penal, e continuidade 

delitiva (artigo 71 do Código Penal) e José de Lana Coelho, imputando-lhe a 

prática da conduta tipificada nos artigos133 e 168 do Código Penal, e 

continuidade delitiva (artigo 71 do Código Penal) e 129§9° c/c 129 §11° do 

Código Penal.

 Foi extinta a punibilidade de José Lana Coelho, tendo em vista o seu 

falecimento (fl. 103/104).

Assim, DETERMINO que seja retificado o polo passivo da ação, excluindo o 

nome do réu da capa dos autos.

No mais, DEFIRO o pedido do Ministério Público (fl. 196). OFICIE-SE a 

POLITEC para que avalie a possibilidade de adiantamento da perícia, diante 

do risco de prescrição dos crimes imputados a acusada Carmem Lima dos 

Santos.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

 INTIMEM-SE.

CIÊNCIA ao Ministério Público.
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Vera-MT, 30 de julho de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 72142 Nr: 109-02.2012.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESMERALDO GARCIA DE OLIVEIRA, 

JEFERSON RODRIGUES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA MARQUES PINTADO 

- OAB:17934/O, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

- OAB:, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

Núcleo de Sinop/MT - OAB:

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva intentada 

pelo Ministério Público, pelo que ABSOLVO os réus ESMERALDO GARCIA 

DE OLIVEIRA e JEFERSON RODRIGUES DE OLIVEIRA da imputação que lhe 

é feita, pela prática do crime do artigo 329 do Código Penal, o que faço 

com fulcro artigo 386, VII, do Código de Processo Penal. Transitada em 

julgado, procedam-se as comunicações necessárias, dê-se baixa e 

arquivem-se.CIÊNCIA ao Ministério Público.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Comunique-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 106623 Nr: 932-68.2015.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUGUSTO DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 932-68.2015.811.0102

 Código n. 106623

Vistos, etc.

Relatório dispensado, ex vi do artigo 81, § 3° da Lei 9.099/95.

DECIDO

Os documentos juntados à ref. 61 comprovam o cumprimento integral da 

transação penal imposta ao suposto autor do fato Augusto de Lima.

Instado a manifestar, o Ministério Público o fez à ref. 61 pugnando pela 

extinção da punibilidade, diante do cumprimento da transação penal.

Diante do exposto, ante o cumprimento da transação penal, JULGO 

EXTINTA A PUNIBILIDADE de AUGUSTO DE LIMA, no que concerne a 

fattispecie constante destes autos, de acordo com o artigo 84, parágrafo 

único, da Lei 9099/95.

Publique-se. Por se tratar de sentença de extinção da punibilidade, 

dispensa-se a intimação pessoal do denunciado. Assim, INTIME-SE por 

DJE.

Nos termos do artigo 974 da CNGC, COMUNIQUE-SE a presente decisão 

aos órgãos de praxe, certificando-se as comunicações nos autos.

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas.

Vera/MT, 26 de julho de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 107382 Nr: 1165-65.2015.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELINO DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 1165-65.2015.811.0102

Código n°: 107382

Vistos em correição.

DESIGNO audiência para interrogatório do acusado para o dia 29 DE 

NOVEMBRO DE 2018 ÀS 14HS30MIN.

INTIME-SE o acusado para comparecimento, constando a advertência de 

que o acusado deverá comparecer ao ato acompanhado de advogado, 

bem como as consequências do não comparecimento (artigo 367 do 

Código de Processo Penal).

SOLICITE-SE a devolução da carta precatória expedida a comarca de 

Sorriso/MT, INDEPENDENTEMENTE de cumprimento.

 CIÊNCIA ao Ministério Público.

Vera-MT, 26 de julho de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 115620 Nr: 1081-93.2017.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HILDO POSSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA DEPINE DE 

OLIVEIRA - OAB:14125, SILVANO FRANCISCO DE OLIVEIRA - 

OAB:6280B

 Autos nº: 1081-93.2017.811.0102

Código n°: 115620

Vistos etc.

Trata-se de denúncia ofertada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO em face de HILDO POSSA, imputando-lhe a prática, em 

tese, da conduta prevista no artigo 216-A, do Código Penal.

De acordo com o termo de audiência preliminar à ref. 31, o autor do fato 

aceitou a proposta de transação penal, nos termos propostos pelo 

Ministério Público, consistente na doação de 01 (um) televisor de tela LED 

32’, para a APAE de Vera/MT, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da 

data da audiência.

À ref. 35, o denunciado comprovou o cumprimento integral da transação 

penal imposta.

De proêmio,, com fulcro no artigo 76 da Lei 9.099/95 HOMOLOGO por 

sentença, para que produza seus efeitos jurídicos, a transação penal 

celebrada nestes autos, nos termos do artigo 74, paragrafo único da Lei 

9.099/95.

Ex Positis, ante o cumprimento da transação penal, JULGO EXTINTA A 

PUNIBILIDADE de HILDO POSSA, no que concerne a fattispecie constante 

destes autos, de acordo com o artigo 84, parágrafo único, da Lei 9099/95.

COMUNIQUE-SE ao Cartório Distribuidor (item 5.13.1, VI, da CNGC), aos 

Institutos de Identificação Nacional e Estadual para fins do artigo 76 §§ 4° 

e 6° da Lei 9.099/95 (item 5.13.2 da CNGC), à Delegacia de Polícia local 

(item 5.15.9, d, da CNGC) e ao INFOSEG (item 7.16.1, III, da CNGC).

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Vera-MT, 26 de julho de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1030631/7/2018 Página 609 de 610



Des. Rui Ramos Ribeiro

Presidente

Desa. Marilsen Andrade Addário

Vice-Presidente

Desa. Maria Aparecida Ribeiro

Corregedora-Geral

Gestora de Diário da Justiça Eletrônico 

Rosmeire de Castilho Ribeiro 

Dúvidas e Sugestões:
(65) 3617-3198

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

E-mail:

dje@tjmt.jus.br

Site:

www.tjmt.jus.br

CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO - CPA - CEP 78050-970 - Caixa Postal - 1071

Cuiabá - Mato Grosso - FONE/FAX: (65)3617-3000 - CNPJ: 03.535.606/0001-10

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1030631/7/2018 Página 610 de 610



Disponibilizado - 31/07/2018 Diario da Justiça Eletrônico - MT Ed. n.10306 Caderno de Anexos - 1 de 7



ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE BARRA DO GARÇAS 
 

PORTARIA nº 139/2018 
 
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 a Portaria nº 108/2018/DF, de 11.6.2018, que estabelece a Escala de Plantão 
Regional Mensal desta Comarca, para os meses de agosto do corrente ano; 
 
CONSIDERANDO as determinações contidas no Provimento nº 10/2016/CM, de 6.5.2016, que 
estabelece o Plantão Regional no Primeiro Grau de Jurisdição do Poder Judiciário do Estado de 
Mato Grosso nos finais de semana e feriados, bem como o plantão semanal; 
 
CONSIDERANDO pedido de permuta formulado pelos servidores Sirlene Aparecida Silva e 
André Luiz Gomes Bezerra; 

 
RESOLVE: 
 
Art. 1º - ALTERAR EM PARTE, a Portaria nº 108/2018/DF, de 11.6.2018, no que tange ao 
Plantão Judiciário Regional dos Oficiais de Justiça e Gestores do Polo IX desta Comarca, nos dias 
abaixo especificados: 

 

PLANTÃO REGIONAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS: 

Período: De 03 a 10 de AGOSTO de 2018 

Oficial (a) de 
Justiça: 

ANDRÉ LUIZ GOMES BEZERRA 
Telefones: (66) 99215-3148 e 98401-4453 

 

PLANTÃO REGIONAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS: 

Período: De 17 a 24 de AGOSTO de 2018 

Oficial (a) de 
Justiça: 

SIRLENE APARECIDA SILVA 
Telefones: (66) 9205-5020 

 

 
Art. 2º - Os feitos despachados durante o serviço de Plantão Judiciário, deverão ser encaminhados 
pelo Gestor Judiciário Plantonista ao Cartório Distribuidor, no dia útil imediatamente seguinte, 
para a devida distribuição, encaminhando a Ata do Plantão à Central de Administração (Cap. 1, 
Seção 7, item 1.7.11 – CNGC). 
 
Art. 3º - O Juiz plantonista do Polo iniciará o seu plantão de final de semana e feriado após o 
horário final do expediente das sextas-feiras e véspera de feriado e terá o seu término no início  
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do horário de expediente do primeiro dia útil subsequente, quando iniciará o plantão judiciário do 
Juiz Plantonista da Comarca. 
 
Art. 4º - Envie-se cópia ao Excelentíssimo Senhor Desembargador Corregedor Geral da Justiça, 
aos Senhores Magistrados, Ministério Público, Defensoria Pública, a Subsecção da OAB, aos 
Senhores Delegados de Polícia e Comandante da Polícia Militar. 
 
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 
 
Barra do Garças, 26 de julho de 2018. 
 
 
DOUGLAS BERNARDES ROMÃO 
JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE BARRA DO GARÇAS 
 
PORTARIA nº 143/2018 
 

 
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 a Portaria nº 108/2018/DF, de 11.6.2018, que estabeleceu a Escala de 
Plantão Regional Mensal desta Comarca para o mês de agosto de 2018; 
 
CONSIDERANDO as determinações contidas no Provimento nº 10/2016/CM, de 6.5.2016, que 
estabelece o Plantão Regional no Primeiro Grau de Jurisdição do Poder Judiciário do Estado de 
Mato Grosso nos finais de semana e feriados, bem como o plantão semanal; 

 
RESOLVE: 
 
Art. 1º - ALTERAR EM PARTE, a Portaria nº 108/2018/DF, de 11.6.2018, no que tange ao 
Plantão Judiciário Regional do Polo IX desta Comarca, no período abaixo especificado: 

 

PLANTÃO DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS: 

Período: Dia 04 a 05 de AGOSTO de 2018 

Juiz (a): 
DARWIN DE SOUZA PONTES 
Juiz da 1ª Vara da Comarca de Canarana – MT  
Telefones: (66) 3478 -1555 e (66)99925-8277 

 
Art. 2º - Os feitos despachados durante o serviço de Plantão Judiciário, deverão ser 
encaminhados pelo Gestor Judiciário Plantonista ao Cartório Distribuidor, no dia útil 
imediatamente seguinte, para a devida distribuição, encaminhando a Ata do Plantão à Central de 
Administração (Cap. 1, Seção 7, item 1.7.11 – CNGC). 

 
Art. 3º - O Juiz plantonista do Polo iniciará o seu plantão de final de semana e feriado após o 
horário final do expediente das sextas-feiras e véspera de feriado e terá o seu término no início 
do horário de expediente do primeiro dia útil subsequente, quando iniciará o plantão judiciário do 
Juiz Plantonista da Comarca. 
Art. 4º - Envie-se cópia ao Excelentíssimo Senhor Desembargador Corregedor Geral da Justiça, 
aos Senhores Magistrados, Ministério Público, Defensoria Pública, a Subsecção da OAB, aos 
Senhores Delegados de Polícia e Comandante da Polícia Militar. 

 
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 
Barra do Garças, 30 de julho de 2018. 

 
 

DOUGLAS BERNARDES ROMÃO 
JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE CAMPO VERDE 
 

 
EDITAL N.º 007/2018/DF 
 
A COMISSÃO DE APOIO AO TESTE SELETIVO QUE VISA AO 
CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA E 
PSICOLOGIA, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, ETC... 

 
Ante a inconsistência de dados verificada no Edital 006/2018DF, torna público o resultado 
provisório da seleção realizada para Psicólogo e Fisioterapeuta, após o reprocessamento da 
documentação apresentada pelos candidatos: 

 

  Psicologia Psicologia Psicologia Psicologia Psicologia 

Requisitos 
Gabriela Neves 
Paula de Souza 

Jaqueline 
Alves 

Sampaio 

Laura 
Oliveira 
Prado 

Rafaela 
Souza 
Saibert Prati 

Mirian 
Aparecida 

Pereira 
Erhardt 

Tempo de serviço público - 6.1.1. 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 
Experiência profissional - 6.1.2. 1,20 0,00 0,00 0,00 0,00 

Serviço público excedente - 6.1.2.1 0,00 0,30 0,00 0,00 0,00 
Doutorado na área de atuação - 

6.1.3. a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Doutorado fora da área de atuação 

6.1.3. b 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Mestrado na área de atuação - 

6.1.3. c 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Mestrado fora da área de atuação  

6.1.3. d 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Especialização na área de atuação 

- 6.1.3. e 2,00 0,00 0,00 2,00 0,00 
Especialização fora da área de 

atuação - 6.1.3. f 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Participação em congressos, 

seminários e cursos de extensão 
6.1.3. g 0,25 0,25 0,25 0,25 0,00 

Pontuação final 3,45 2,55 0,25 2,25 0,00 
 

  Fisioterapia Fisioterapia Fisioterapia 

Requisitos 
Ana Caroline Mendonça 

Talavera 
Fabio Sisconeto de 

Freitas Natália Anjolino Fini 
Tempo de serviço público - 

6.1.1. 0,00 2,00 2,00 
Experiência profissional - 6.1.2. 0,00 3,00 3,00 

Serviço público excedente - 
6.1.2.1 0,00 2,40 3,00 

Doutorado na área de atuação - 
6.1.3. a 0,00 0,00 0,00 

Doutorado fora da área de 
atuação 6.1.3. b 0,00 0,00 0,00 

Mestrado na área de atuação - 
6.1.3. c 0,00 2,00 0,00 

Mestrado fora da área de 0,00 0,00 0,00 
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atuação  6.1.3. d 
Especialização na área de atuação 

- 6.1.3. e 0,00 2,00 2,00 
Especialização fora da área de 

atuação - 6.1.3. f 0,00 0,00 0,00 
Participação em congressos, 

seminários e cursos de extensão 
6.1.3. g 0,25 0,25 0,25 

Pontuação final 0,25 11,65 10,25 
 
 
Para que ninguém possa alegar ignorância, foi expedido o presente edital, que deverá ser 
publicado no Diário da Justiça Eletrônico, bem como na imprensa local. Dado e passado nesta 
cidade de Campo Verde, aos vinte dias do mês de julho de 2018. 

 
 

Claudiomiro Donadon Pereira 
Presidente da Comissão 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE GUARANTÂ DO NORTE 
 

 
EDITAL Nº 08/2018/DF  
 
Excelentíssimo Senhor Diego Hartmann, Juiz de Direito e Diretor do Foro da Comarca de Guarantã do 
Norte, no uso de suas atribuições, na forma da Lei, etc.  
   
RESOLVE:  
   
TORNAR PÚBLICA a todos os candidatos inscritos e deferidos no Processo Seletivo para o 
credenciamento de Conciliador do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Guarantã do 
Norte/MT, mediante as condições estabelecidas no Edital n° 05/2018/DF, o gabarito da prova objetiva 
aplicada em 29/07/2018:  

 
 

 
1-C 

 
11-D 

 
21-D 

 
31-A 

 
41-D 

 
2-A 

 
12-B 

 
22-E 

 
32-B 

 
42-B 

 
3-B 

 
13-D 

 
23-A 

 
33-B 

 
43-A 

 
4-A 

 
14-C 

 
24-C 

 
34-B 

 
44-A 

 
5-C 

 
15-C 

 
25-C 

 
35-B 

 
45-C 

 
6-D 

 
16-C 

 
26-A 

 
36-B 

 
46-A 

 
7-D 

 
17-B 

 
27-A 

 
37-B 

 
47-B 

 
8-D 

 
18-ANULADA 

 
28-A 

 
38-C 

 
48-A 

 
9-C 

 
19-C 

 
29-B 

 
39-B 

 
49-A 

 
10-E 

 
20-B 

 
30-E 

 
40-D 

 
50-A 

  
E para que chegue ao conhecimento de todos, é expedido o presente edital, que será publicado na 
forma da Lei.  

 
Guarantã do Norte/MT, 30 de julho de 2018.  

 
DIEGO HARTMANN 
Juiz de Direito e Diretor do Foro 
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